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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit pe președintele Adunării 

Poporului din R.A. Egipt, trimis special 
al președintelui Anwar El Sadat

UN AN DE LA CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C.R.

ÎMPLINIRI RODNICE PE CALEA ÎNSCRISĂ 
ÎN PROGRAMUL PARTIDULUI DE ÎNFLORIRE 
MULTILATERALĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE
r

î
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„înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul al
XI-lea va asigura ridicarea patriei pe o treaptă superioară do 
dezvoltare economico-socială. In ascensiunea spre minunatele

ț

î

piscuri ale comunismului vom parcurge o cale lungă; înălțimile 
pe care le vom cuceri în toate domeniile ne vor permite să conti
nuăm cu pași fermi drumul spre visul de aur al poporului nostru,
al întregii omeniri, spre comunism."

NICOLAE CEAUȘESCU

C
el de-al XI-lea Congres al P.C.R. - 
eveniment epocal înscris cu litere de 
aur în istoria României — a trasat 
drumul dezvoltării viitoare a patriei, 
al înaintării ferme spre comunism. 
Reprezentanții partidului, ai între

gului popor în cel mai înalt forum al națiunii, 
abordînd înti-un spirit de înaltă răspundere
comunistă, de exigență și combativitate
revoluționară problemele complexe ale dez
voltării economico-sociale în cincinalul 1976— 
1930 și în deceniile următoare, în unele 
domenii pînă în anul 2000, au adoptat 
hotărîri menite să asigure ridicarea patriei noas
tre pe 
barea 
P.C.R. 
unirea 
popor 
patriei. Expresie vie a aplicării 
marxism-leninismului în România, Carta ideolo
gică, teoretică și politică a partidului trasează 
linia strategică generală și orientările tactice în 
vederea edificării noii orinduiri*

Ziua de mîine nu poate fi ruptă de realită
țile trecutului și prezentului. Făcînd retrospectiva 
drumului glorios străbătut de poporul nostru în 
anii ( care au trecut de la eliberare, evidențiind 
în acest cadru îndeosebi activitatea intensă pen
tru realizarea actualului cincinal în bune con
diții și înainte de termen, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat în Raportul prezentat la 
Congres faptul că toate aceste mărețe realizări 
ne dau dreptul să privim cu încredere viitorul, 
înfăptuirea cu succes a hotărîrilor adoptate de 
către congresele al IX-lea și al X-lea, ca și de 
conferințele naționale asigură o trainică teme
lie pentru trecerea la o nouă etapă, superioară, 
o etapă, așa cum o caracterizează secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Ca intensificare a operei de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism, ale cărei jaloane au fost stabi
lite de hotărîrile Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român".

Documentele de mare însemnătate istorică ale 
forumului comuniștilor, care dinamizează și mai 
puternic toate sferele activității sociale, deter
mină accelerarea și mai intensă a ritmului ge
neral de dezvoltare social-politică, economică și 
culturală a societății noastre, au fost elaborate 
cu participarea cadrelor de bază ale partidului 
și statului, a unui mare număr de activiști din 
toate domeniile, fiind expresia înțelepciunii co
lective a partidului, a clasei muncitoare, a în
tregului popor. Personalitatea marcantă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, înaltele sale calități 
de conducător revoluționar, de înflăcărat pa
triot și consecvent militant internaționalist, forța 
cu care impulsionează prin gîndirea și fapta sa, 
un accentuat dinamism ansamblului vieții sociale 
și-au imprimat puternic amprenta asupra între
gului conținut al documentelor celui de al XI-lea 
Congres al partidului.

In perioada care s-a scurs de la data des
chiderii marelui forum al comuniștilor români 
poporul nostru a repurtat importante succese în 
toate domeniile de activitate. înfăptuirea înainte 
de termen a actualului cincinal demonstrează 
hotărîrea nestrămutată a întregului nostru popor 
de a urma cuvîntul și fapta partidului, de a face 
totul pentru traducerea în viață a politicii sale. 
Cotele pe care le-am cucerit ne permit să con-

ADRIAN VASILESCU

noi culmi de progres și civilizație. Apro- 
de către Congres a primului Program al 
reprezintă o contribuție fundamentală la 
eforturilor comuniștilor, ale întregului 

pentru construcția prezentului șl viitorului 
creatoare a

• Programul 
partidului - 
programul 
intregului 
popor

• 30 de Românii 
intr-una 
singură

• Democrație, 
cunoaștere, 
respon
sabilitate

• Invățămintul 
unit
cu producția - 
cadru 
de insușire 
a trăsăturilor 
revoluționare

în ziua de 24 noiembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit pe Sayed Marei, pre
ședintele Adunării Poporului a 
Republicii Arabe Egipt, trimis 
special al președintelui Anwar 
El Sadat.

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

A fost de față ambasadorul 
R. A. Egipt la București, Has
san Aii Daoud.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea 
președintelui Anwar El Sadat 
cu privire la poziția Republicii 
Arabe Egipt față de situația din 
Orientul Mijlociu și în legătură 
cu rezultatele vizitei șefului 
statului egiptean în S.U.A. și în 
țări din Europa occidentală. îm

preună cu mesajul, președintele 
Republicii Arabe Egipt a adre
sat președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut frățesc, iar 
poporului român urarea de a 
obține realizări tot mai mari in 
edificarea noii orinduiri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros și a rugat 
pe oaspete să transmită, din 
partea sa, același salut frățesc 
președintelui Anwar El Sadat, 
precum și urări de succes de
plin poporului egiptean prieten.

în cadrul convorbirii, s-a sub
liniat necesitatea intensificării 
eforturilor politico-diplomatice 
pentru soluționarea rapidă. pe 
cale pașnică, a situației din O- 
rientul Mijlociu, care să ducă 
la instaurarea unei păci drepte 
și trainice în această zonă, ceea 
ce presupune retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate în urma războiu
lui din 1967 și rezolvarea pro
blemei poporului palestinian în
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DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

conformitate cu interesele și as
pirațiile sale naționale legitime, 

în timpul Întrevederii a fost 
relevat cu satisfacție faptul că 
relațiile dintre țările noastre 
cunosc o dezvoltare rodnică și 
multilaterală, avînd la bază în
țelegerile importante stabilita 
cu ocazia întîlnirilor și convor
birilor la nivel înalt de la Bucu
rești și Cairo, prietenia și înțe
legerea deplină dintre cei doi 
președinți. Totodată, a fost ex
primată dorința comună de a 
extinde și întări colaborarea 
fructuoasă româno-egipteană — 
pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific. cultural și în alte 
domenii de interes reciproc — 
de a intensifica conlucrarea pe 
tărîmul vieții internaționale, In 
folosul ambelor state și po
poare. al edificării unei lumi 
mai drepte și mai bune.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

RĂSPUNS CETĂȚENESC
LA SURPRIZELE IERNII
• Duminică, ninsoare abundentă, 

viscol. în 129 întreprinderi peste 
50000 de bucureșteni au fost pre- 
zenți la lucru, totalizînd la terminarea 
ultimului schimb o producție în va
loare de 54 milioane lei. ® în ace
eași zi, peste 6 500 muncitori din 
construcții s-au aflat pe schele. ®

17 000 de uteciști din sectorul con
strucții, în prima linie a luptei cu 
zăpada și viscolul. ® La I.T.B., acti
vitate normală. O Din partea Direc
ției comerciale a Capitalei: S-au 
luat toate măsurile pentru ca aprovi
zionarea populației să decurgă în 
condiții foarte bune.

tn pas.. a ll-a)

• COLECTIVUL EX
PLOATĂRII MINIERE 
Vulcan, care deține de 25 
de luni consecutiv titlul 
de unitate fruntașă pe 
Bazinul Văii Jiului, a ex
tras, peste prevederile de 
plan de la începutul anu
lui, o cantitate 
bune cu 
centrala 
Mintia 
peste 31 
energie 
nerea acestui succes este

rezultatul îmbunătățirii 
indicilor de dotare tehnică 
a locurilor de muncă și a 
utilizării intensive a mași
nilor și instalațiilor.

de căr- 
ajutorul căreia 
termoelectrică 

poate produce 
milioane kWh 

electrică. Obți-

• ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA BOCȘA, prima 
unitate a industriei ex
tractive din Banat, care’ 
a raportat îndeplinirea 
cincinalului în mai puțin 
de 4 ani, a realizat și sar
cinile de producție pe 1975. 
Pînă la sfirșitul anului,

Întreprinderea de mașini-anelle Bacău

minerii de aici vor rea
liza peste prevederile 
planului o producție glo
bală în valoare de a- 
proape 6 milioane lei, 
materializată in impor
tante cantități de mine
reuri pentru industria 
metalurgică.

• NUMEROASE CO
LECTIVE INDUSTRI
ALE MUREȘENE, eare 
realizează produse de uz 
casnic și gospodăresc, 
și-au stabilit structura 
producției care urmează 
a fi realizată și pusă la 
dispoziția cumpărătorilor 
in cursul anului viitor. 
Astfel, peste 70 la sută 
din structura producției 
de aparate electrocalo- 
rice realizate de între
prinderea „Electromureș" 
din Tg. Mureș vor fi noi 
și reproiectate. O pondere 
de peste 60 la sută vor 
avea produsele noi și la* 
Întreprinderea de faianță 
Îi sticlă din Sighișoara, 
ntreprinderea de pie

lărie și mănuși, Fabrica 
de confecții „Mureșul" 
din Tg. Mureș, ca și în
treprinderea de confecții 
„Tîrnava" din Sighișoara 
lansează, de asemenea, în 
aceste zile, primele pro
duse noi, pe care cum
părătorii Ie vor putea 
găsi în magazine încă din 
primele zile ale anului 
viitor

Zăpada abundentă căzută și 
viscolită în ultimele două zile 
a readus în Capitală atmosfera 
marilor bătălii cu natura. Deși 
situația nu prezintă moti
ve de alarmare, bucurește- 
nii — și în primul rînd 
tinerii din toate întreprin
derile și instituțiile — s-au mo
bilizat în vederea deblocării că
ilor de acces către unitățile in
dustriale, către depozite și baze 
de aprovizionare, cit și pentru 
degajarea tuturor arterelor de 
circulație, astfel incit procesul

de producție. aprovizionarea 
populației, activitatea din toate 
sectoarele să nu aibă de suferit.

24 noiembrie. In zori, după o 
noapte petrecută de o mare 
parte din personalul întreprin
derii de transporturi pe mijloa
cele tehnice de deszăpezire, au 
ieșit pe trasee toate mijloacele 
de transport în comun planifi
cate : 681 tramvaie. 484 trolei
buze, aproape 1 400 autobuze, 
în primele ore ale zilei, carac
terizate prin ninsoare abunden
tă, viscol, vizibilitate redusă,.

Fotografii de VASILE RANGA

INDIFERENT DE CONDIȚIILE ATMOSFERICE

Activitatea în zootehnie
să se desfășoare normal!

Sarcini prioritare in aceste zile : • deschiderea 
căilor de acces • asigurarea cu furaje • prote

jarea animalelor de ger, zăpadă ți viscol
Ninsoarea și viscolul din 

ultimele două zile pe aproape 
întreg cuprinsul țării pune în 
fața lucrătorilor din agricultură 
o seamă de probleme specifice, 
determinate de noile condiții. 
In mod deosebit lucrătorii din 
sectoarele zootehnice trebuie să 
facă față cu succes unor încer
cări dificile provocate atît de 
marea cantitate de zăpadă că
zută cît și. mai ales, de faptul că 
în aproape'toate zonele ninsoa
rea a fost însoțită de puternice

viscoliri care au blocat căile de 
acces către ferme, care au în
greuiat aprovizionarea ritmică 
cu furaje a animalelor. în a- 
ceastă situație, ca urmare a în
zăpezirii, există pericolul ca ani
malele să sufere din cauza fri
gului și a lipsei de hrană ceea 
ce poate duce nu numai la scă
derea producției, ci și la creș
terea mortalității. Iată de ce, 
pentru a evita toate aceste pier
deri. pentru ca activitatea în 
fermele zootehnice să se desfă-

șoar^ normal, trebuie luate 
măsuri urgente de antrenare a 
tuturor locuitorilor satului, a 
parcului de mașini de care sec
țiile de mecanizare dispun pen
tru a se deschide căile de acces, 
pentru asigurarea furajelor ne
cesare hranei animalelor, pentru 
protejarea lor de ger și viscol. 
Comitetele U.T.C. trebuie să 
treacă neîntîrziat pentru consti
tuirea unor echipe speciale de 
întreținere care să lucreze per
manent la deszăpezire, la hrăni- 
rea animalelor.

AL. DOBRE

(Continuare in pag. a ll-a)

carosaj alunecos, un număr de 
autovehicule circulau pe linii 
deviate. Este vorba de liniile 
de transport în comun 41, 52, 80 
barat, 71. 102, 120. Deși au exis
tat greutăți inerente unor ase
menea situații, I.T.B. a reușit 
să transporte cetățenii la locu
rile de muncă, fără a înregistra 
nici un accident de circulație. 
La comandamentul de luptă 
împotriva înzăpezirii notăm : 
încă de dimineață erau blocate 
și un număr de artere de pene
trație in Capitală, fapt care a- 
fectează circulația autobuzelor 
I.T.A. pe traseele Urziceni — 
Afumați, Lehliu — Brănești, 
Oltenița km. 16, Pitești — Bu
curești (km. 49—10).

Se comunică : linia electrică 
de înaltă tensiune, cu dublu 
circuit Militari — Jilava, a fost 
avariată de viscol. Muncitorii 
specializați în intervenții, de la 
I.D.E.B., în majoritate tineri, 
iau măsuri pentru ca avaria să 
nu afecteze în nici un caz con
sumatorii. 46 posțuri de trans
formare din zonele Obor, Anti- 
coroziv, Oltenița, Covasna, sint 
redate în exploatare în termen 
record. 27 cabluri și rețele ae
riene sînt repuse în funcțiune, 
11 rețele electrice aflîndu-se 
încă, la ora amiezii, în curs de 
remediere.

Pe una din marile artere ale 
Capitalei, tovarășul ing. Mihai 
Ursu, șeful serviciului meca- 
no-energetie al întreprinderii 
de salubritate, ne spune : „După 
cum șe vede, am ieșit pe străzi 
cu toate mijloacele specifice 
deszăpezirii pe care le avem in 
dotare. La ora aceasta a sfîrși- 
tului de zi. întreg personalul în
treprinderii, indiferent de spe
cialitate și funcție, se află pe 
teren. Desigur, primim un aju
tor prețios din partea unul 
mare număr de oameni ai mun
cii, a elevilor, militarilor, comi
tetelor de cetățeni din cartiere. 
Trebuie să facem totul pentru 
ca procesul de producție, acti
vitatea cotidiană în general să 
nu aibă deloc de suferit".

Utecistul Radu Nicolae, șofer 
pe un autoîncărcător, se află la 
post de aproape 10*, ore. Da, este 
nevoie, ne spune. ' A încărcat 
pină acum cu zăpadă peste 200 
de camioane. Va mai rămîne pe 
mașină, încă nu știe cînd se va 
duce acasă.

Aceeași abnegație întîlnim și 
în alte zone ale Capitalei. Ti
nerii de la grupul școlar al în
treprinderii „23 August", uteciș- 
tii de la aceeași întreprindere, 
de la „Semănătoarea", „Vulcan", 
„Electronica", fetele de la 
I.C.T.B. și de la I.P.R.S. Bănea- 
sa, locatarii unui mare număr 
de cămine pentru nefamiliști 
lucrează la degajarea de zăpa
dă a străzilor. la deschiderea 
accesului spre depozitele de ma
terii prime, la curățarea rigo
lelor.

DRAGOMIR HOROMNEA
(Continuare in pag. a ll-a)
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un drum

ea are 
plan so- 

ideolo- 
formarea 

ca o

îriipliniri,
pâ-

partidului este 
de muncă, de mari eforturi, 

și de mărețe 
muncii,

tinuăm cu hotărîre și fermi
tate drumul spre comunism. 
Cu conștiința că acest drum 
deschis de Congresul al Xl-lea 
al

(Vrurare din pag. I)

dar 
oamenii muncii, tinerii 

triei s-au angajat să participe 
cd devotament și abnegație la 
o mare creație colectivă. Scru
tinul de la 9 martie 1975 a pri
lejuit o puternică reafirmare a 
aprobării Programului partidului 
de către întreaga noastră na
țiune, precum și a hotărîrii de 
ă-l înfăptui neabătut.

Prefigurarea chipului de mîi
ne al patriei în documentele 
Congresului al Xl-lea exprimă în 
mod strălucit concepția re
voluționară a P.C.R. potrivit că
reia satisfacerea cerințelor de 
ordin material și spiritual ale o- 
mului noii societăți, la nivelul 
civilizației contemporane, este 
obiectiv posibilă numai prin 
realizarea unei economii avan
sate. Trecerea la aplicarea 
prevederilor Programului parti
dului ă condus în anul 1975 
la intensificarea activității pen
tru perfecționarea 
fii industriei, agriculturii, 
celorlalte ramuri și 
nii economice. Ău sporit 
turile pentru eliminarea 
calâjeISt ift deivdltăfeă 
zone, a crescut riUrhărul 
rilor de muncă, 
pteââUparâd privind 
forței dă muncă în deplin con
sens cu cerințele progresului 
tehnico-științific.

Rezultatele progresului eco- 
homicd-social se reflectă în via
ța fiecărei familii, a fiecărui ce
tățean. Obiectivele mărețe sta
bilite de Congresul al Xl-lea 
ol partidului privind avîntul ne
contenit al economiei, științei, 
învățămintului și culturii sînt 
corelate cu realizarea unui vast 
program de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a 
întregului popor. Veniturile to
tale reale vor crește în anul/ 
1980 cu 35-37 la sută față de 
1975, concomitent cu reducerea 
săptămînii de lucriT la 42-44 de 
ore. înfăptuirea acestor obiective 
va reprezenta o continuare 
rească a politicii partidului 
ridicare a nivelului de trai 
tuturor ^oamenilor muncii.

Documentele Congresului 
Xl-lea, porniiid de la corelația 
dialectică dițitre progresul ge
neral al societății și dezvoltarea 
conștiinței oamenilor, subliniază 
pregnant necesitatea ridicării 
conștiinței socialiste la nivelul 
cerințelor 
făurire a societății 
multilateral-dezyoltate și înain
tare a Rorriâ.niei spre comu
nism. ' Aplicarea în practică a 
hotărîrilor forumului comuniști
lor a determinat intensificarea 
puternică O muncii polltico-edu- 
cative, a activității de ridicare 
â conștiinței socialiste a mase
lor. Prin elaborarea Programu
lui partidului activitatea ideolo
gică și de educație socialistă 
în rîndurile tuturor oamenilor 
muncii, îndeosebi ale tineretului 
a dobîndit o concepție și mai 
clară, a aprofundat caracterul 
revoluționar. Precizînd că tine
retul este o puternică forță so
cială care reprezintă însuși vii
torul națiunii noastre socialiste, 
documentele Congresului subli
niază necesitatea educării ti
nerei generații în spirit revo
luționar, a formării unor tineri 
cu o gîndire înaintată și cu o 
înaltă combativitate comunistă, 
devotați partidului, patriei și 
poporului român.

Congresul al Xl-lea a aprobat 
Proiectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste și a hotărît 
să-l includă ca parte compo
nentă îri Programul partidului. 
Codul comunist de muncă și de 
viață, adoptat de către Con-

PRIETENI

organiză- 
a 

dorhe- 
efor- 

de- 
uriâr 
lecu- 

precum și 
utilizarea

fi
de 
al

al

etapei istorice de 
socialiste

gres, circumscrie cu claritate și 
vigoare științifică principalele 
cerințe și exigențe morale ale 
partidului față de membrii săi, 
față de tineretul revoluționar, 
față de fiecare cetățean. Din 
litera și spiritul Codului se des
prinde ideea potrivit căreia for
marea omului nou nu este doar 
o problemă de etică ; 
profunde implicații pe 
cial, economic, politic, 
gic. Acțiunea pentru
omului nou apare astfel 
modalitate de integrare deplină 
a omului în procesul complex 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

Importante hotărîri au fost a- 
daptate de către Congres privind 
direcțiile activității viitoare a 
partidului și statului pe plan 
internațional. Aceste hotărîri an
gajează și 
noastră în 
niri pentru 
mai drepte 
ordini economice și politice in
ternaționale, deterrdină o pro- 
nunțGtă creștere a contribuției 
poporului român la triumful po
liticii de pace și colaborare în
tre popoare. Evoluția lumii con
temporane în acest an eviden
țiază realismul aprecierilor, con
cluziilor și orientărilor Congre
sului al Xl-lea, pune într-o lu- 
mină puternică activitatea in
ternațională pe care o desfă
șoară România, acțiunile ferme 
întreprinse în sprijinul înche
ierii cu succes a Conferinței ge- 
neral-europene, pentru reali
zarea dezideratelorJ vitale ale 
popoarelor.

Moment deosebit de impor
tant în viața partidului, a sta
tului nostru, a întregului popor, 
cel de-al Xl-lea Congres a a- 
doptat documente istorice care 
dimensionează .prezentul și viito
rul patriei. Hotărîrile înaltului 
forum comunist al țării exprimă 
spiritul riguros științific al poli
ticii generale a P.C.R., fidelita
tea partidului nostru față de a-

mai puterriit patria 
efortul întregii ome- 
crearea unei lumi 
și mai bune, a noii

devorările marxism-leninismului 
și acțiunea revoluționara privind 
aplicarea creatoare a acestor a- 
devârufi la condițiile concrete 
din România, caracterul profund 
realist și mobilizator privind eva
luarea exactă și deplina valo
rificare a resurselor materiale 
și umane de care dispune Româ
nia. Congresul al Xl-lea a evi
dențiat și mai pregnant adevă
rul că izvorul forței și trăiniciei 
orînduirii noastre este unitatea 
întregului popor în jurul parti
dului, dl secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Generația tînără, angajată cu 
gîndul, cu inima și cu fapta în 
efortul constructiv al întregului 
popor pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al Xl-lea, pă
trunsă de optimismul pe care i-l 
conferă imaginea de mîine a 
patridi așa cum este prefigu
rată în Programul partidului, se 
dovedește a fi la înălțimea în
crederii de care se bucură în 
societatea noastră. Așa cum au 
reafirmat și confirmat reprezen
tanții acestei generații, întruniți 
recent în cadrul forumului tine
retului comunist, Programul parti
dului deschide tuturor tinerilor 
din patria noastră perspectiva 
sigură a afirmării prin muncă, 
prin învățătură, printr-o pasio
nantă activitate obștească în 
toate domeniile vieții economice 
și social-politice. Din. această 
realitate a României socialiste 
Izvorăște necesitatea ca tinșrii 
să-și sporească eforturile, să-și 
asume răspunderi dintre cele 
mai importante și să îndepli
nească sarcinile cele mai grele 
în economie, în știință, în învă
țămînt și cultură, în fiecare co
lectiv de muncă, să fie în pri
mele tîrtdUri ale eforturilor în
tregului popor pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea, pentru transpunerea în 
viață a Programului făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României 
spre comunism.

în atelierul de utilaje și instalații în industria chimică de la Grupul școlar de chimie din Brăila
Foto O. PLECAN

VIAȚA BATE LA UȘĂ
Un grup de elevi de la Liceul 

de mecanică — Pașcani : Elevii 
care au urmat treapta întîi fi
ind în acest timp bursieri- de 
întreprindere ș-au angajat prin 
contract că timp de cinci ani 
gupă absblvirea primei trepte 
de liceu vor profesa în meseria 
și în întreprinderea pentru care 
s-au pregătit. Deci, nu se pune 
problema ca. avînd o situație 
școlară și disciplinară burîă, sâ 
se. facă o eîțc&pțîe, să urmați 
rhai departe treapta a doua. NU 
înțelegem, totuși. de ce aveți 
ezitări să onorați contractul dd 
cinci ani. încadrarea în produc
ție nu' înseamnă punctul termi
nus al învățăturii. Treapta ă 
doua o puteți urma. $1 chiar este' 
indicat, la liceul seral ori la 
fără frecvență — și tot în me
canică, desigur. Veți ajunge, ca 
și cei de la cursurile de zi, la 
bacalaureat, iu drumul deschis 
ș.i spre învățămîntul superior. 
Sigur, față de. cei de „la zi", 
vouă vi Șe cere un‘ efort mai 
rfiare, să învățați muncind în 
producție. dar nu credem să vă 
sperie acest efort.

A.M. — Cirripia Caraș-Severin: 
în problemele pregătirii cadrelor

pentru căile ferate, trebuie să 
vă adresați regionalei de căi fe
rate Timișoara, cea mai apro
piată regională din cele care re
crutează cadre pentru a fi pre
gătite prin cursuri speciale. A- 
semenea recrutări de cadre se fac 
și de către regionalele de cale 
ferată București, Craiova. Cluj- 
Napoca. Iași, Brașov, Galați po
trivit planului anual de școla
rizare al acestora și în funcție 
de necesarul ae cadre. Deci, tre
buie să te adresezi regionalei în 
cauză cu întrebarea pe care 
nfe-ai pus-o riouă.

Tuturor celor care ne-au pus 
întrebări referitoare Ia unele 
probleme de admitere în facul
tăți : 1. Pentru concursul de ad
mitere lâ facultățile econdmicej 
candidâții se pregătesc după 
manualul de Economie politică 
pentru liceu, ediția 1974, iar cei 
care concurează pentru admi
terea unde este prevăzut 
socialismul științific, se pre
gătesc după manualele de Socia
lism științific și Cunoștințe so- 
cial-politiee. de liceu. 2. Pe 
lihgă pregătirea candidâților din 
liceu în vederea trecerii baca
laureatului, în institutele de In

(Urmate din pag. I)

Cum acționează unitățile agri? 
cole și drgârrizâțiile* U.T.C. în ■' 
noua situație creată, ' ce măsuri 
se întreprind peritru a face față 
dificultăților create de ninsoare 
și viscol ? Reproducem mai jos 
răspunsurile primite din partea 
unor conducători de unități agri
cole și Sebretari ai comitetelor 
comunale U.T.C. din județul 
Ilfov : • Spiridon Ivașcu, pre-

ședințele cooperativei agricole 
dd producție Fuiidulea : înbă 
din Octofnbrie au fost 
țe măgurile 
grajdurilor, 
geartiufilor. 
celor spârte. 
sînt î -----

luate toa- 
repararea 

-4 chituirea 
înlocuirea

pentru 
pentru 
pentru 

___ Stocurile , de fin 
. , în apropierea grajdurilor 

astfel ca, într-o situație ca cea 
în care ne aflăm, deschiderea 
căilor de acces să se facă fără 
prea mari dificultăți. începînd 
de ieri âm constituit echipe de 
intervenție care să iasă la desză-

Răspuns cetățenesc
((Jrmare din pag. I)

„Cei 17 000 de uteciști din 
strucții — spune tovarășul 
drei Cociș, secretarul comitetu
lui de partid din acest impor
tant sector de activitate — au 
răspuns la apelul nostru cu toa
tă promptitudinea. în prezent 
se lucrează intens pentru asi
gurarea închiderii tuturor apar
tamentelor, se execută lucrări 
interioare și de finisaj, se de
blochează căile de acces la 
materiale. In fruntea acțiunii 
de deszăpezire se află tinerii din 
organizația U.T.C. de la între
prinderea noastră de utilaj - 
transport. Ei își fac datoria 
exemplar pe linie de producție, 
iar în afara schimbului lucrea
ză cu mijloacele lor tehnice și 
pe liniile I.T.B.".

Cum se prezintă aproviziona
rea1 populației cu produse ali
mentare, cu mărfuri în general? 
De la direcția de resort aflăm 
că „nu există probleme11. S-au 
luat măsuri prioritare pentru 
aprovizionarea cu pline, cu 
carne, cu alte produse alimen
tare. în situația specială creată 
de intemperii a fost suplimenta
tă forța de muncă pentru ma-

con- 
An-

nipularea acestor mărfuri, cu 
circa 400 de oameni.

Seara, încă mai ninfee și vis
colește. în toate locurile de 
muncă prin care am trecut s-au 
constituit echipe de intervenție. 
Se iau măsuri pentru ca fluxul 
producției să continue în ritm 
normal, oamenii din secții sînt 
mobilizați pentru deszăpezire, 
în cartiere, comitetele de loca
tari organizează menținerea fi
ecărei străzi și stradele.în stare 
de utilizare. Echipe de control ■ 
obștesc, constituite ad-hoc, ve
rifică stadiul deszăpezirii in 
jurul blocurilor și modul în 
care sînt folosite parcajele, 
pentru ă riu ocupa partea ca
rosabilă a străzilor.

Citim ultimul buletin mete
orologic. Nu se anunță încă 
nici o schimbare a vremii. Bu- 
cureștenii rămin în alertă. Se 
rezolvă operativ ultimele pro
bleme ale mobilizării oamenilor 
la acțiunile specifice excesului 
de zăpadă, pe stradă se circulă 
în flux normal, magazinele sînt 
deschise. în Capitală, viața își 
desfășoară mersul obișnuit. 
Doar că de data aceasta, e 
multă zăpadă.

jiezit, să 
Cooperatorii ____ _
rnanent în zootehnie se află la 
posturile lor. . •

• Ioniță Constantin, șeful fer- 
rilei zootehnice de la cooperativa 
agricolă de producție Măgureni, 
secretarul birotilui organizației 
de partid : Fermă noastră este 
situată la oarecare depărtare de 
sat, astfel că, intr-un fel. ne 
aflăm izolați. Această izolare a 
crescut odată cu viscolul din ul
timele zile și cu ninsoarea care 
riu a încetat să cadă. Deocam
dată facem față situației. Coope
ratorii care lucrează în zooteh
nie vor munci în schimburi pre
lungite, noaptea vor rămîne în 
ffermă cîte 3—4 bărbați pentru 
a face față oricărei nevoi. în 
stare de alertă se află și tracto
riștii secției de mecanizare care 
au atașat pluguri speciale la 
tractoare și deschid drumul de

. acces, din sat pînă la fermă. 
Sîntem pregătiți să facem față 
oricărei nevoi, fiindcă ne-am 
angajat să sporim producția de 
lapte și carne și știm că orice 
nerespectarea programului de 
grajd atrage după ea pierderi pe 
care le vom recupera greu sau 
deloc.

• Radu Eftimie, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție Tămădău, secretarul comite
tului comunal U.T.C. : Zootehnia 
se înscrie îri aceste zile — dată 
fiind vremea neprielnică — pe 
lista priorităților. De la pre
ședinte pînă lâ ultimul coopera
tor trebuie să fie tot timpul 
cu lopata în mînă pentru a 
deschide căile de acces, pentru 
ca animalele să nu sufere de 
foame, de sete sau de frig. Sînt 
antrenați în această acțiune nu 
numai cooperatorii ce lucrează 
permanent în zootehnie, ci întreg 
satul..Indiferent de.starea vre-

curețe drumurile, 
care lucrează per-

mii activitatea trebuie să se des
fășoare normal, potrivit. progra
mului de grajd. La acțiunile de 
deszăpezire au ieșit’toți membrii 
cooperatori, întreg satul. Am 
constituit, de asemenea. e'chipe 
de tineri — cooperatori, elevi, 
lucrători — cârd a'oțioheâză per
manent pentru â înlățufa zăpa
da. pentru a aduce furajele la 
grajduri. La fel au procedat și 
procedează mecanizatorii Secției 
noastre', al cărei ' șef este, tot
odată, și secretarul organizației 
U.T.C. TraQtdatele au fost pre
văzute cu pldguri șiJuereaza tSf 
timpul la transportul furajelor,, 
lâ deschiderea căilor de abces.

O Pironea Marin. secretanțl- 
comitetului comunal IKTfC. 
Chirnogi, șeful sectorâiul- meca
nizare de la întreprinderea agri
colă de stat Chirnogi : Am con
stituit echipe speciale formate 
djn tineri care participă la des
chiderea căilor de acces, la în- : 
lMturarea zăpezii din jurul graj
durilor, la transportul furajelor 
din magazii și depozite, de la 

’stoguri către grajduri și staufe. 
Mecanizatorii se află și ei la 
posturi. Tractoarele au fost pre
văzute cu dispozitive speciale 
pentru a se putea deplasa cu 
ușurință și a deschide drumul. 
Acolo unde utilajele nu pot in
tra. intervin tinerii, ceilalți lu
crători ai întreprinderii, cu lope- 
țile. Sîntem pregătiți pentru 
orice eventualitate, sîntem toți 
la posturi — mulți dintre noi am 
și luat hotărârea să nu mai mer
gem acasă — pentru a putea in
terveni operâtiv, eficient în orice 
situație. Indiferent de starea 
vremii, și după toate probabili
tățile timpul se va înrăutăți,- 
animalele vor avea hrana asigu
rată permanent, vor fi proteja
te împotrivă gerului, a zăpezii și 
viscolului.

vățămînt superior, în centrele 
muncitorești și agro-industriale 
se organizează, 'suplimentar, 
cursuri de pregătire. începîrid 
cu luna ianuarie 1976. La aceste 
cursuri sînt înscriși tineri reco
mandați de întreprinderile, or
ganizațiile socialiste sau liceele 
respective. 3. Broșura „Admite
rea în ' 
or — 1976“ va
începutul anului 1 
formează M.E.I. * 
tineri ne cer 
pentru orientarea 
date la edițiile ________ ___
concursului de admitere în di
verse facultăți. în limita posibi
lităților vom ihberca să satisfa
cem această dorință, cerînd fa
cultăților să ni le pUnă la în- 
demînă. Precizăm, însă, că su
biectele de concurs se publică 
în culegerile de probleme edi
tate de institutele de invățămint 
superior. De la M.E.I. ni se 
spune că, în cazul în care această 
informare nu este suficientă, se 
va lua măsura publicării subiec
telor în revista învățămintului 
liceal și tehnico-profesional.

Floarea Mazilu — Teleorman: 
Lâ A.S.E. au dreptul să candideze 
Si absolvenții secției umane, fără 
să fie obligați să facă un an în 
producție. Pregătește-te deci 
foarte bine Ia matematică, așa 
cum ți-ai propus, și nu te mai 
lua după tot felul de Zvonuri 
,,căre circulă". Reține însă că ai 
nevoie de o recomandare din 
partea școlii și a organizației 
U.T.C. în care să ateste că ai 
calitățile necesare să urmezi o 
facultate de acest profil Discută 
din timp această problemă cu 
comitetul U.T.C., cu conducerea 
școlii.

LUCRETIA LUSTIG

învățămîntul superi- 
1976“ va apare la 

1976. ne in- 
4. Mai mulți 
să publicăm, 
lor. subiectele 
anterioare ale

Astăzi, Ia Palatul Marii 
Adunări Naționale încep lu
crările celui de al II-Iea Se
minar internațional al educa
ției preșcolară cu tema „Edu
cația intelectuală a copiilor 
de vîrstă preșcolară în gră
diniță".

Timp de cinci zile, cit du
rează lucrările seminarului, 
partictpanții, din țâră și din 
străinătate, vor avea prilejul 
să audieze referate și comu
nicări incluse de tema cen
trală a seminarului, cum ar 
fi : educarea vorbirii copiilor 
preșcolari, ca anticipare a in
trării lor în școală, intr-un 
sistem de învățămînt : cu
noașterea mediului înconju
rător și dezvoltarea intelec
tuală ; sistemul activităților 
cu conținut matematic în 
grădinița de copii și altele. 
Participanții la seminar 
vor fi invitați să viziteze 
grădinițe, să asiste Ia activi
tăți instructiv-educative, să 
viziteze o expoziție cu lucrări 
realizate de copii de vîrstă 
preșcolară.

Ninge calm. Capriciile fulgi
lor iri luptă cu aerul nu sperie 
pe nimeni. Ar trebui să-i dăm 
uri telefon celui mai bun prie
ten și Să-i spunem : „Ai văzut, 
mă ? Ninge !“. Dar telefonul 
sună ocupat și rărnîhem singuri 
să ne uităm. Singuri, ih Senină
tate, gindindu-ne cu plăcere la 
prietenii cei mal npi, la oame
nii cu care ne-a făcut cunoștin
ță în ultifhâ săptSfhihă tele
viziunea.

N-am fost niciodată îhtr-o 
sală de operație (mai bine mai 
tîrziu decit..t Nu. mai bine nici
odată...) și nu știu dacă sălile 
de operație ău ferestre. Ori
cum, i.mi place să mf-l. imagi
nez, in timp ce-și spală niiirii- 
le. pe profesorul doctor Con
stantin Arseni. Poate că se 
uită pe fereastră și vede zăpa
da. Poate că nu se uită nicăieri 
și și-o imaginează. întreabă 
reporterul (Ladislau Karda) : 
„La ce vă gindiți in cele cinci- 
sprezece-douăzeci de minute, 
tind vă spăl ați 
miinile înainte 
de operație ?“ 
Răspunde Con
stantin Arseni 
reprezentant re
numit al neuro
chirurgiei româ
nești, omul care 
a jăcut jiină azi 
zece mii de operații pe cre
ier ; „Nu mă gindesc la nimic. 
Trebuie să-mi odihnesc min
tea, să uit frămintările, neca
zurile, chiar tragediile... Vreau 
să fiu singur11. A nu te gindi la 
nimic, la aproape nimic, înseam
nă a te gindi la zăpadă, cel 
mai frumos dintre luerurile ca
re sînt și nu sini in același 
timf)... Și după ce se spală în
delung, și după ce se odihnește 
în fericire, gindindu-se la ză
padă, marele chirurg ia loc lâ 
masa lui de lucru și începe să 
opereze. La masa lui de lucru, 
la masa de operație, stind jos, 
ca intr-o bibliotecă, inir-o de
plină reculegere și concentrare, 
avînd sub âchi creieriil tihni 
om care trebuie salvat din ghia- 
rele morții. Creierul nu-l poți 
privi de sus șl de departs. Tfdbuie 
să te așezi, să-l ai la. treizeci 
său la patruzeci de centifneti'i 
de ochi, Să-l vezi tfăihd și să-l 
ajuți să trăiască mai departe. 
Cînd poți ! „Vine doctorul Ar
seni, a venit doctorul Arseni !“ 
auzeam acum aproape douăzeci 
de ani pe coridoarele unui spi- 
tăl. Și era îin strigăt de bucu
rie și de sperailță. De ultimă 
speranță, pentru că de fapt 
știam ceea ce nu voiam să 
știm : că lui Nibolae Labiș riu 
i se mai pbate face nimic, că 
nimeni pe lume — nici măcar 
doctorul Arseni ! — nu-l mai 
putea ajuta..Notează in paginile 
unei cărți despre Nicolae La
biș scriitorul Mihai Gafița : 
„Doctorul Arșeni. chemat de 
noi, avea să explice pe seară 
unui grup de cdlegl de-o pîrstă 
cu Labiș, cum știința fhedicala 
era neputincioasă — și situația 
e aceeași și acum — ih astfel 
de secționări alb măduvei spi
nării : trei sferturi din ele sînt 
mortale în primele zile după 
accident. «Și al patrulea sfert?»-- 
a întrebat cinevh. «Al pairulea 
sfert, "a răspuns doctorul pri
vind ■ în fața lui fără să vadă 
pe nimeni, șint mortale după . 
cele zbee zile prlrrie»“. Profeso
ral Arsehi — ca și alți neuro
chirurgi , — face treaba poetu
lui: el înlătură umbrele de pe 
creier, îl ajiită pe oameni să 
gindească sănătos și lucid. Iar 
reporterul televiziunii îl în
deamnă pe marble poet să se 
autodefihească. Pe marele poet 
C. Arseni, născut la Dolhasca, 
locul în care trăiește și lucrează

- ..........

CRONICA T.V.
de FLORIN MUGUR

un alt poet de seamă, care este 
și el medic. Emil Brumaru. 
..Cînd e tulburat centrul vorbi
rii, observă poetul, ultimul lu
cru pe care-l uiți și primul pe 
care ți-l reamintești este limba 
maternă". „Eu n-am fost nici
odată pe deplin mulțumit, ob
servă poetul. Uri om pe deplin 
mulțumit nu mai face nimic". 
Iar autorul reportajului, cel 
căruia ttebuie să-i mulțumim 
pentru că ne-a făcut cunoștin
ță cu un mare prieten al oame
nilor, încheie cu un panoramic 
asupra clădirii clinicii de neu
rochirurgie din București, cea 
mai mare din lume. Mindrie nu 
numai de bucureștean: ta r.oi 
se fac cele măi riiulte opefățîî 
pe creier — operații reușite! 
La noi, aici...

Ninge — și ne gîndim, la 
prieteni, la prietenii din repor
tajul despre delegații la Mare
le forum al tineretului (realiza
tori : Vartan Arachelian, Cris
tian Thau). O replică a unui 

constructor de 
nave din Con
stanța, despre 
echipa lui : 
„Chiar .dacă am 
încerca să ne 
supărăm, după 
zece minute 
vorbim din nou. 
Sîntem tineri. 

Cel mai bătrin sînt eu, am 
douăzeci și șase de ani". Din 
ancheta Ancăi Fusariu și a Ja- 
nei Gheorghiu despre studen
ții aflați la practică, reținem 
observația cuiva („Două luni pe 
an nu e așa puțin !“) și suges
tia, izvorită din dorința de per
fecționare a organizării practicii 
in producție : îri primul an sau 
în primii doi ani, viitorul ingi
ner (subinginer) să se califici 
îritr-o meserie, iar tri perioade
le următoare să fie retribuit și 
să lucreze în meseria respecti
vă. In felyl acesta nepăsarea 
— fie ea și relativă — ă celor 
care-l plătesc pentru munca lui 
nu și-ar mai găsi locul, iar stiD 
dehtul nu ar mai avea senzft^ 
ția că o parte din timpul acof- 
dăt practicii se irosește. Expe
riența a și fost aplicată lă Baia 
Mare și ar merita să fie lua
tă in discuție cu toată seriozi
tatea.

O odă închinată prieteniei nii 
s-a părut noul film al lui Ion 
Popescu-Gopo, Omul, opus î, 
prezentat ift câdful unei emi
siuni mereu foarte bune, Vir
atele peliculei. (în aceeași emi
siune, țjluma dheaștilor polo
nezi despre cei doi tineri care 
se căsătoresc fără să se cunoas
că, in urma unui rămășag stu
pid, și care nu vor divorța cum 
se ințeleseseră, pentru că ju
nele descoperă că jiiria e fru
mușică și dlrăgătba¥e, ni s-a 
părut — poate pentru că nu 
avem umor — o glumă proastă. 
Dar să nu ne războim cu glu
mele, nici măcar cu cele fără 
haz...). Se știe că Gopo e un 
artist deSăvîrșit. Ca brice artist 
desăvirșit. el este Inegal. Numai 
mediocritățile reușesc întotdea
una (niciodată prea bine). Nu 
toate filmele lui Gopo sînt niște 
capodopere. Acesta ni s-a părut 
că este. Trecind de la ceremo
nialul grăției, la ceremonialul 
tairiei, al efortului, ăl .bucuriei, 
al morții, personajul lui Gopo 
dansează mereu, ca printre fulgi 
căpricioși de zăpadă, un dans 
al generozității, al dăruirii, q,l 

_prieteniei._bacă națiira a ifipen- 
țnt. omul, Gopo a inventat omu
lețul. E mai mic și mai drăguț. 
Nu se bate niciodată cu alt o- 
riiuleț. Nu fură. Nu trădează 
prieteniile. Nu ucide. E un o- 
muleț al bunătății și al păcii.

Premiile concursului de reportaje 
„Sub semnul aceleiași generații"

I... iii

L. L.

Ieri, 24 noiembrie a.c.. la ..Ate
neul tineretului" a avut loc de
cernarea premiilor acordate ciș- 
tigătorilor concursului de repor
taje „Sub semnul aceleiași ge
nerații", inițiat de C.C. al U.T.C. 
în colaborare cu redacția revistei 
„Luceafărul", manifestare dedi
cată celui de-al X-lea Congres 
al U.T.C. Au fost acordate ur
mătoarele premii : premiul I — 
Vasile Versavia, cercetător ști
ințific, Timișoara ; premiul II —
■......... ■IBI.II I . ....... ......... ... I . ...........

Eugen Mihăescu, student, Bucu
rești ; premiul III — Pavel 
Perfil, redactor. „Scînteia tine
retului". Mențiuni : Ion An- 
dreiță, redactor „Scînteia tine
retului" ; Radu Anton Roman, 
student. București : Doina Cer- 
nica, redactor la ..Tribuna Ialo- 
miței", Slobozia. După decerna
rea premiilor, a avut loc șe
dința cenaclului revistei „Lu
ceafărul", în care au fost pre
zentate fragmente din lucrările 
premiate.

INDUSTRIA TEHNKO-MEDICALÂ
din București

Sos. Bercenî, nr. 8, sector 5 - telefon 83 59 30, 
anunța concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :

• Șef birou financiar
• Ingineri principali proiectanți în specialită

țile : T.C.M., Mecanică fină, Mașini-unelte, 
Electronică.
• Inginer principal C.T.C.
De asemenea încadrăm :
• Șef formație pază
• Paznici (bărbați)

DIRECȚIA GENERALA A POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR

Aduce la cunoștința întreprinderilor, instituțiilor și unităților 
cooperatiste câ abonamentele la ziare și reviste pentru docu
mentare („colecții") pentru anul 1976 se pot contracta prin 
unitățile specializate ale direcțiilor județene de poștă și tele
comunicații și ale Direcției de poștă a municipiului București.

De asemenea, se primesc în continuare de la populație, 
abonamente pentru anul viitor de către toate oficiile și agen
țiile P.T.T.R., factorii poștali și difuzorii de presa din între
prinderi, instituții și școli.

Publicațiile și condițiile de abonare sînt înscrise în catalogul 
presei editat în Republica Socialistă România - ediția 1976.

PENTRU CĂMINUL DV.I
Magazinele comerțului de stat vă pun la dispo 

ziție o mare varietate de mărfuri pentru că 
minul dv.

Pentru a veni în sprijinul cumpărătorilor, la ma 
gazinele de specialitate sînt deschise expoziții cu 
vînzare și au loc demonstrații practice cu diverse 
obiecte de uz casnic.

O adevărată bijuterie pentru o bună gospodină 
— mașina de cusut ILEANA. Robustă, modernă, 
rezistentă, iată cîteva din caracteristicile acestei 
mașini.

Mașina de cusut ILEANA execută, printre altele, 
și cusături cu tighel din două fire, coase înainte 
și înapoi, iar prin montarea unor accesorii, sto
pează și brodează.

Mașina de cusut ILEANA tip masă sau tip mo
bilă, se vinde și cu plata în 18 rate lunare, cu 
un aconto de 20 la sută.

Prețul: 1 800 lei - tip masă
2500 lei — tip mobilă

RECOM 

întreprinderea Comerțului cu ridicata 
metalo-chimice București, 

ANUNȚĂ:
Mărfuri diferite cu prețuri rbddse - articole de uz casnic 

și gospodăresc, articole electrice, jucării, produse cosmetice, 
articole foto etc — și anumite piese de schimb pentru tele
vizoare, aparate radio, aspiratoare praf, mașini de spălat, 
frigidere, se pot cumpăra de la :

• Unitatea „BAZAR” din Cal. Moșildr rir. 78
• Unitatea „BAZAR" din Str. Văcărești rir. 13.
Programul de funcționare a unităților respective este ur

mătorul :
- zilnic între orele 10-18,30 ;
- sini bâtă între orele 10-14.

CETĂȚENII!
Doriți ca trimiterile poștâlfe ex

pediate de dv. sâ ajungă în cel 
mai scurt tlhlp la destinatar iar 
acesta să vă răspundă beneficiind 
de același avantaj ?

Completați pe trimitere și nu
merele de cod ale localității dv. și 
â destinatarului, înscriindu-le îna
intea denumirii acestora.

în cazul în care nii le cunoașteți 
solicitațl-le de la ghișeul celei mai 
apropiate, unități p.T.T.R. care vă 
stă la ’dispoziție, consultați sau 
procurați-vă cu suma de 2,50 lei 
broșura „Codul poștal ai localită
ților din R.S.R.“, care se găsește 
la orice unitate P.T.T.R.
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OBIECTIVELE STABILITE DE CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C.R., CALE SIGURĂ DE RIDICARE 
A PATRIEI PE O TREAPTĂ SUPERIOARĂ DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALĂ

Un drum de munți, de eforturi, de mărețe împliniri

C
eea ce consacră Con
gresul al XI-lea al P.C.R. 
că un eveniment de cea 
rhai profundă rezonanță 
istorică în devenirea României 

spre noi culmi de pYogres 
și civilizație este adoptarea 
de către înaltul forum al comu
niștilor a Programului - Carta 
fundamentală ideologică, teore
tică și politică a partidului, ale 
cărei prevederi, de un an de 
zile, întregul popor acționează 
ferm să le traducă îo viață.

Adoptarea Programului - cel 
dinții program atotcuprinzător 
din istoria partidului — în actua
lă etapă de dezvoltare socialis
tă a țării vinfe să răspundă ne
cesității obiective de a așeza 
activitatea partidului, munca și 
viața întregii națiuni, pe temeiul 
unei concepții teoretice și poli
tice unitare, capabilă să contu
reze clar și să fundamenteze 
științific perspectiva unei epoci 
noi de dezvoltare economico-so- 
cială a României. Cunoaștem 
cu toții că problemele esențiale 
care privesc existența Româ
niei contemporane, a poporului 
român, se găsesc, fără excep
ție, cuprinse în Programul părți* 
dului, de la aprecierea istoriei 
noastre milenare pînă la fun
damentarea viitorului comunist 
ăl țării, de lă progresul econo
miei pînă lă dezvâltarfea științei 
și culturii, a învațămîntului, de 
la mai buna gospodărire a bo
gățiilor naturale pînă la con
strucția omului nou, de la poli
tica de investiții la adîncirea 
democrației socialiste, de la

așezarea relațiilor sociale pe 
principiile eticii și echității so
cialiste pînă la noua ordine 
economică și politică interna
țională, de la creșterea nive
lului de trai al oamenilor mun
cii pînă la dezvoltarea 
laterală a națiunii noastre, 
prezent și în perspectivă i 
Nu există, deci, problemă 
adevărat importantă

multi- 
, în 
etc. 

cu 
pentru 

ceea ce sîntem și ne propunem

să fim care să nu fie cuprin
să, analizată și rezolvată în 
Programul partidului.

După cum se știe, 
gramul reflectă rolul

Pro- 
activ, 

determinant, personalitatea re
voluționară a secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, calitățile proprii fe
lului său de a gîndi și acționa : 
excepționala capacitate de înțe
legere a realității, spiritul clar
văzător, receptivitatea față de 
nou, dinamismul, forța mobiliza
toare, calități care și-au pus pe* 
cetea definitorie asupra elaboră
rii întregii politici a partidului și 
statului nostru, a strategiei și

tacticii privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

Așa cum aprecia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „adeziunea 
entuziasta a comuniștilor, a tu
turor celor ce muncesc, fârâ deo
sebire de naționalitate, la Pro
gram a generat un puternic 
avînt politic în rîndurile întregii

cerea partidului, a secretarului 
său general, masele participă la 
îndeplinirea obiectivelor pro
puse.

Faptul că întregul nostru 
popor, inclusiv fînăra gene
rație, și-a făcut din îndepli
nirea înainte de termen a ac
tualului cincinal o cauză de 
importanță națională, expresie a 
autoperfecțioriării, a ciștigării 
competiției cu timpul în făurirea

noastre națiuni socialiste, a sti
mulat și mai mult energiile crea
toare ale poporului, a întărit 
încrederea sa în partidul nostru, 
hotărirea de a munci cu elan 
sporit pentru înfăptuirea Pro
gramului, a politicii interne si 
externe a partidului și statului". 
In anul care a trecut de la a* 
d opta rea sa, practica vieții și 
muncii întregului popor dovedeș
te în modul cel mai elocvent 
corespondența deplină a Pro* 
gramului cu necesitățile obiec
tive ale societății, faptul că ex
primă în cel mai plenar sens 
al cuvîntului voința tuturor oa
menilor muncii, hotărîrea și de
votamentul cu care, sub condu-

valorilor la căre aspiră, de* 
monstrează concludent că deja 
toți oamenii muncii din patria 
noastră se găsesc deplin anga
jați în traducerea în viață a pre
vederilor Programului P.C.R.

Integrată organic în eforturile 
întregii națiuni de înfăptuire a 
Programului, tînăra generație s-a 
afirmat cu putere ca o impor
tantă fârță socială, factor activ 
în îndeplinirea obiectivelor po
liticii partidului. Forumul ge
nerației tinere din țara noas
tră a subliniat succesele do
bîndite de uteciști. de tine
retul țării, îrt întrecerea pen
tru îndeplinirea Cincinalului îna
inte de termen, exprimînd

odată angajamentul tinerei ge
nerații de a se afirma și pe 
mai departe în primele rînduri 
ale îndeplinirii cincinalului ur- 
mător — cincinalul revoluției teh
nico-științifice. Aceasta este do
vada supremă a responsabilității 
cu care tinerii înțeleg să-și adu
că aportul la creația civilizației 
comuniste pe pămîntul româ
nesc, să-și argumenteze prin 
fapte de muncă receptivitatea la 
chemarea 
trăiesc, să 
neroaselor 
Programul 
dicarea patriei pe 
minoase ale progresului. Se de
monstrează în acest fel hotări- 
rea tinerei generații de a urma 
neabătut prețioasele indicații și 
îndemnuri pe care i le-a adre
sat secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la tribuna Congresului al 
X-lea al U.T.C., de a fi în pri
mele rin duri pe frontul muftclr 
productive de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. în acest cadru general de 
referință, tinerii își găsesc în Pro
gramul partidului propriul lor 
program de muncă $î de viață, 
calea sigură a realizării de sine 
ca oameni demni de epoca pe 
care o trăiesc, cu sentimentul 
contemporaneității, al conștiinței 
de a ști cu limpezime încotro 
merg și cum merg, conștiință pe 
care o regăsesc magistral funda
mentată îfi Carta fundamentală 
a partidului, Carta prezentului și 
viitorului comunist al României.

TRAIAN GANJU

timpului pe care îl 
fie la înălțimea ge- 
obiective cuprinse în 
partidului, pentru ri- 

culmile lu-

Democrație, cunoaștere,
responsabilitate

— Tovarășe profesor, care 
sint direcțiile dezvoltării de
mocrației socialiste, așa cum 
le definește Programul parti
dului ?

Convorbire cu prof.
dine .și disciplină, pentru do- 
bindirea unei calificări înalte, a 
unei temeinice pregătiri profe
sionale și politice.

— Documentele Congresului al 
XI-lea subliniază ideea că tran
sformările revoluționare din 
societate conduc la îmbogățirea 
treptată a conceptului de demo
crație și că, în consecință, ac
țiunea factorului subiectiv în 
această direcție trebuie să di
fere de la o etapă istorică la 
alta. Preocupările partidului 
pentru dezvoltarea democrației 
socialiste în actuala etapă por
nesc de la cerința deplinei a- 
firmări a personalității umane, 
de la necesitatea ridicării fie
cărui cetățean pe treaptă par
ticipării efective la dirijarea 
conștientă a proceselor sociale. 
Programul partidului prevede 
extensiunea puternică a princi
piilor democrației socialiste îh 
activitatea de Stat, în viața și 
munca organizațiilor de masă 
și obștești, în domeniul econo- 
mico-social, în viața spirituală. 
Din spiritul și litera Programu
lui se desprinde ideea că dez* 
voi tarea și perfecționarea con
tinuă a democrației socialiste 
constituie o cerință legica a 
mersului înainte al societății

dr. VASILE NICHITA

noastre pe calea socialismului 
și comunismului.

—• Ce forme specifice îm
bracă procesul dezvoltării de
mocrației in etapa actuală ?

— Străbatem o etapă in care 
se consolidează raporturi de in* 
tercondiționare între democrație 
și responsabilitate. între demo
crație și cunoaștere. între demo
crație și activitatea politico-e- 
ducativă în general, ca o con
secință și, totodată, ca o nece
sitate a progresului social. Ceea 
ce înseamnă' că preocuparea con
tinuă a partidului pentru valo
rificarea tuturor resurselor de
mocrației socialiste, pentru asi
gurarea unei autentice vieți de
mocratice la nivelul Întregii so
cietăți are implicații majore și 
profunde pe planul formării o- 
muhji, al pregătirii lui multila
terale.

lyDiijamica'.producției globale-jiidustrtele?:'țx);.

30 de Românii

MIHAI ION-CETINA

CONSTANTIN DUMITRU

— Prin ce anume se afir
mă democrația socialistă ca 
școală de educare politică a 
maselor ?

într-una singură

1970

— Considerați că se des
prind de aici răspunderi spe
cifice privind educația tine
retului ?

, ■ ■'4. '

'••L '

/'■■■y.' ■>
■. ,.yi :if- .■X V .■■ ■ '• • ’ ț

•

i

— Ce implicații are creș
terea rolului științei în con
ducerea societății asupra ca
racterului democrație al ac
tului decizional?

— Știința contribuie astăzi- 
tot mai mult la ridicarea gra
dului de certitudine, de exacti
tate nu numai în activitatea e- 
conomică ci și în viața social- 
politică. Pentru a se ajunge 

rezultate bune, toate actele 
decizie trebuie să se sprijine 
analize competente,' realiza- 
cu mijloace științifice. Dar, 
același timp, este imposibil 
un număr restrîns de oa-

PARTIDULUI
ți-am scris ca pe-un hrisov în inimi 
desftnul tău și drumul fâu străbun 
și de-ți rostim pe răsărituri numele 
din sunete prin rîuri sâ foșnească 
și curg peste cîmpie grele lanuri 
pe cînd se-ăpresc, ca în legenda, păsări 
din zborul lor să-fi cînte dimineața 
din zborul lor să-ți laude lumina ; 
ți-am scris ca pe-o fîntînă veche 
mereu cinstindu-ți, sacru, numele 
în inimi și pe arbori și pe lucruri 
și de-l rostim neîncetat în imnuri 
se face dimineață îrt cuvinte 
și roadele se coc în sunete ca-n toamne 
strugurii grei și merele și vinul 
de se opresc, ca în legendă, păsări 
din zborul lor aromele sa-ți cînte 
din zborul lor să-fi laude lumina ; 
fi-am scris ca pe-un hrisov în soare 
destinul tău și drumul tău și nemurirea 
și de-fi slăvim, clipa de clipa, numele 
e pentru că prin sunetele-i sfinte 
în noi purtîndu-te, în imnuri și-n lumină 

puri, mai neînvinși, mai tineri 
Comunei ne-apropiem prin tine !

— Pentru tineret democrația 
devine, din această perspectivă, ' 
o școală unde învață să înțe
leagă exact problemele pe care 
le ridică viața, fenomenele le
gate de dezvoltarea revoluționa
ră a societății. O școală menită 
să pregătească oameni care să 
știe cum și în ce direcție trebuie 
să acționeze pentru ă fi folosi
tori patriei, edificării noii orîn-

FLORENTIN POPESCU

E TIMPUL
Sîntem generația marilor răs

punderi. Dispunem de un pro
gram care sintetizind experien
ța partidului și poporului în 
lupta pfihtru transformarea re
volți'■'jar ă a societății, pentru 
edificarea orînduirii noi, socia
liste direcționează științific 
mersul nostru înainte. Dispunem 
de o cunoaștere exactă a grani
țelor îndrăznețe ale acestui 
miine al țării și al fiecărui ce
tățean al ei, riguros dimensio
nate de •hotărîrile. Congresului 
al XI-lea al P.C.R. .Că patrioți, 
ca buni cetățeni, știm că înalta 
noastră menire, vîrf al aspirații
lor personale și colective nu 
poate fi altceva decit înfăptui
rea fără răgaz a tuturor obiec
tivelor înscrise in Program, a 
prevederilor Congresului. Stă în 
puterea mintii și a brațelor 
ndastre să dăm viață acestui 
minunat viitor ce se deschide in 
fața României, conștienți fiind 
că tot ceea ce se face este in 
interesul țării și al fiecăruia 
dintre noi Și că nimic nu se 
poate înfăptui fără o participare 
plenară a tuturor.

O Românie cu o economie 
dinamică, cu o industrie pu
ternică si cu o agricultură în 
plină dezvoltare, în care tot ceea 
ce se înfăptuiește este subordo
nat bunăstării si fericirii omu
lui. O Românie a cărei produc
ție industrială echivalează cu 
producția industrială a 30 de 
Românii din anul 1938 — iată 
o frumoasă imagine a țării 
acum, la sfirșilul anului 1975, la 
început de nou cincinal.

30 de Românii într-una singu
ră... Metafora in sine exprimă 
un adevăr, o realitate de ne
contestat. Întreaga producție a 
industriei constructoare de ma
șini a anului 1938 se realizează 
în numai 4 zile, iar metalurgia 
românească produce de 31 de 
ori mai ■ mult. Agricultura dis
pune in prezent de 115 000 trac
toare față de circa 4 000 în 
1938, iar producția agricolă glo
bală realizată este de 2,5 ori mai 
mare decit acum 30 de ani. Pe 
baza dezvoltării vertiginoase a 
economiei a continuat să se ri
dice nivelul de trai al poporului, 
în ultimii 25 de ani retribuția 
nominală a oamenilor • muncii 
sporind de aproape 5 ori, iar 
veniturile țăranilor, provenite 
din agricultură de 3,2 ori. Sint 
creșteri care exprimă eforturile 
depuse în toată această perioa
dă de întregul nostru popor 
pentru a.-și făuri o viață tot mai 
demnă, tot mai înfloritoare. Dar, 
referindu-ne la veritabilul și 
fundamentalul salt înregistrat in

anii socialismului trebuie să su
bliniem totodată elementele ca
litative noi, superioare inter
venite in structura economiei. 
Faptul că astăzi ne putem min
ări cu o economie complexă ba
zată pe implementarea ramuri
lor celor mai moderne și mai 
dinamice — electronica, electro
tehnica, mecanica fină, optica, 
producția de mașini unelte cu 
comandă program, de utilaje 
tehnologice de înaltă tehnici
tate —, cu o agricultură inten
sivă, de mare productivitate, 
exprimă pregnant caracterul 
.profund științific al politicii e- 
conomice a partidului, orienta
rea sa fermă spre modernizarea 
și dezvoltarea rapidă a bazei 
tehnico-materiale a economiei 
naționale, singura sursă a bu
năstării, progresului și civiliza
ției. Toate aceste mărețe rea
lizări dobîndite demonstrează 
concludent justețea politicii par
tidului care înfăptuiește neabă
tut principiile marxism-leninis- 
te în întreaga operă de con
strucție a noii orînduiri sociale, 
ne dau temeiul să privim cu în
credere viitorul, avînd garanția 
că dezvoltarea economico-socia- 
lă a țării in cincinalul 1976— 
1980 dispune de o temelie trai
nică.

1975 — un an bogat în efor
turi, în înfăptuiri de o înaltă 
semnificație. Este anul puternic 
marcat de eforturile întregului 
nostru popor pentru înfăptui
rea mărețului angajament na
țional — cincinalul înainte de 
termen, eforturi concretizate în 
realizarea planului . producției 
industriale, în raport cu Di
rectivele Congresului al X-l'ea 
al P.C.R/, cu 3 luni mai devre
me, iar față de prevederile ma
xime ale cincinalului cit circa 
2 luni. Este, in același timp, 
anul in care hotărîrile Congre
sului al XI-lea al partidului 
și-au găsit o imediată confirma
re in realitatea concretă a 
muncii, într-o serioasă însu
mare de eforturi pe multiple 
planuri și îndeosebi în econo
mie, pentru crearea bazei de 
lansare a cincinalului următor. 
Să ne amintim, în acest 
text, numeroasele vizite 
cru întreprinse de 
general al partidului, 
Nicolae Ceaușesqu, in 
dustriale și agricole, 
tute de cercetare și .
prilej al unor exigente analize 
a realizărilor obținute, a activi
tății desfășurate pentru tradu
cerea in practică a hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.C.R , 
al stabilirii la fața locului ă

con- 
de lu- 

secretarul 
tovarășul 

unități in- 
în insti- 
proiectare,

unor măsuri ce vizează îmbu
nătățirea muncii, perfecționarea 
întregii activități. Să rememo
răm analizele efectuate în ca
drul Plenarelor C.C. al P.C.R. 
și al ședințelor de lucru ale Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., importantele ho- 
tăriri adoptate de fiecare dată 
pentru lichidarea rapidă a lipsu
rilor și neajunsurilor ce se ma
nifestă în economie, pentru a 
ridica la un nivel superior în
treaga activitate, în domeniul 
producției de bunuri materiale, 
în dezvoltarea economico-socia
lă a patriei.

Noul plan cincinal 1976—1980, 
la realizarea căruia vom păși 
peste puțin timp, deschide în 
fața poporului nostru — deci și 
a tineretului — însuflețitoare 
perspective de muncă și creație, 
de valorificare a capacităților si 
energiilor in slujba înaintării 
tot mai ferme a patriei pe calea 
Civilizației socialiste și comunis- 
țe. Va fi un cincinal al dez
voltării rapide și modernizării 
bazei tehnico-materiale a so
cietății, al consolidării poziției 
conducătoare în economie a in
dustriei, al afirmării plenare a 
revoluției tehnico-științifice. La 
sfirșitul anului 1980, harta eco
nomică a României se va în
tregi cu încă 2 700 capacități in
dustriale și agrozootehnice. Pro
ducția de oțel preconizată, de 
aproape 18 milioane tone, vă 
asigura la rîndu-i condiții opti
me dezvoltării, în ritmul și la 
nivelurile stabilite, a construc
țiilor de mașini, a producției de 
mașini-unelte, tractoare, locomo
tive și nave, a mijloacelor de 
automatizare si a tehnicii de 
calcul. Cele 3 300—3 500 mii tone 
îngrășăminte chimice (substan
ță activă) cit va produce indus
tria chimică în 1980 vor asigura 
înfăptuirea programelor de mo
dernizare și creștere inten
sivă a agriculturii.

Fără îndoială, realizarea ma
rilor obiective ale viitorului cin
cinal necesită eforturi intense, ' 
o muncă susținută plină de răs
punderea pe care, ca adevărați 
patrioți, sîntem chemați să o 
depunem în toate domeniile vie
ții economice și sociale. Așa 
după cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința 
festivă de deschidere a Con- • 
greșului al X-lea al U.T.C., în 
grandioasa bătălie pe care o dă 
poporul nostru în mersul său 
înainte spre zările luminoase 
ale comunismului, o contribuție 
de prim ordin trebuie să aducă 
organizațiile revoluționare ale 
tineretului, întreaga tînără ge-

nerație, căreia ii sint deschise 
nelimitate orizonturi de creație, 
largi posibilități de valorificare 
a capacității, a cunoștințelor și 
elanului revoluționar, lată de 
ce, ca principali beneficiari ai 
tuturor acestor înfăptuiri, cu 
conștiința limpede că viitorul ne 
aparține și că noi înșine purtăm 
răspunderea prin fapte a pro
priului destin, a propriilor con
diții de afirmare, strinși uniți în 
jurul partidului, alături de în
tregul popor sîntem chemați să 
facem totul pentru înfăptuirea 
acestui viitor, de aur. Un viitor 
ce conturează cu exactitate pro
filul atîtor alte numeroase 
Românii într-una singură.

E timpul cînd schele ureâm câtre soare, 
Pe plai de victorii, sub cer de-mpliniri ; 
E timpul sâ fim viers de nai și culoare, 
Dînd țârii candoarea eternei iubiri.

E timpul cind facem din neguri lumina 
Cu mintea și brațul voinic, tineresc, 
E timpul ca noi, flori in țara-grâdinâ, 
Să-ți fim implinirea, pâmînt românesc.

E timpul cind visele se înfiripa ;
Spre vremi comuniste, largi porți se deschid ; 
E timpul acesta, cind, clipa de clipa, 
Urcam spre-mplinire, conduși de partid.

— Participarea muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, tineri 
și virstnici. la conducerea acti
vității economico-sociale con
tribuie hQtărîtor la dezvoltarea 
responsabilității sociale a ma
selor, la creșterea preocupării 
privind perfecționarea pregăti
rii profesionale și politice. Dar 
calitatea de proprietar colectiv 
a oamenilor muncii nu se afir
mă însă numai prin particWî " 
rea la adoptarea hotărîrilor : 
ea se afirmă și se consolidează 
mai ales în procesul de produc
ție. Eficiența economică a orică- 
ref ’unități depinde atît de juste
țea deciziilor adoptate în colec
tiv, cit și de munca efectivă a 
întregului colectiv pentru îri- 
făptuirea acestor' decizii. Per
fecționarea economiei pretin
de o largă inițiativă, valorifi- 
carea integrală a potențialului 
de creativitate de care dispune 
fiecare întreprindere. în unită
țile socialiste s-a consolidat un 
autentic cadru democratic care 
permite participarea fiecărui 
muncitor la soluționarea concre
tă a problemelor privind organi
zarea producției, dezbaterea și 
precizarea indicatorilor de plan, 
analiza activității economice, 
controlul permanent asupra în
deplinirii planului etc. Dar a- 
ceasta nu înseamnă că fiecare 
lucrător este efectiv și un 
participant la conducere. Pen
tru că nu este suficient să 
aprobi o soluție, să votezi în 
favoarea aplicării ei. Dreptul 
de participare la activitatea de 
organizare, de conducere, de a- 
naliză și control a producției, 
gârantat de sistemul democra
ției noastre politice și econo
mice. trebuie să se împletească 
cu preocuparea fiecărui om al 
muncii, a fiecărui tînăr pentru 
întronarea unui spirit de or-

la 
de 
pe 
te 
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ca __ _____
meni, oricit de buni specialiști 
ar fi, să poată ajunge la cele 
mai judicioase rezolvări într-o 
multitudine de probleme. Prac
tica partidului nostru, . ac
tivitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu arată că prin folosi
rea eficientă a experienței co
lective. prin participarea res
ponsabilă a tuturor oamenilor 
muncii, calitatea actului deci
zional sporește, iar toți cei 
care contribuie la realizarea lui 
se găsesc pe deplin angajați în 
înfăptuirea deciziilor adoptate. 
Elaborarea programului parti
dului reprezintă în acest sens 
un strălucit exemplu, o școală, 
pentru ceea ce trebuie să în-

■ semne în societatea noastră e- 
xercitarea drepturilor democta- 
tice.

— Care credeți că sint 
premisele dezvoltării și per
fecționării în continuare a 
democrației socialiste ?

— La baza preocupărilor pen
tru dezvoltarea și perfecționa
rea democrației socialiste în e- 
tâpa istorică actuala stă exi
gența exprimată de tovarășul .’ 
Nicolae Ceaușescu că „partici
parea întregului popor la con
ducerea destinelor țării cere 
oameni cu cunoștințe largi, în 
stare sâ înțeleagă problemele pe 
care le ridică viața, fenomenele 
legate de dezvoltarea revoluțio
nară a lumii, procesele care au 
loc în viața internațională, oa
meni care să știe în ce direcție 
trebuie acționat". Firește, per
fecționarea în continuare a ca
drului instituțional al. democra
ției socialiste, consolidarea șl : 
dezvoltarea proprietății socialis- 

. te. ridicarea ei. pe o treaptă 
nouă, -superioară, asigurarea- 
unor condiții de muncă și de 
viată tot mai bune, apropierea 
tot mai accentuată dintre elâ-

. sele și categoriile sociale 
compun 
noastre noi. dispariția treptată 
a deosebirilor esențiale dintre 
munca fizică și munca Intelec
tuală, dintre sat și oraș, făuri
rea unei societăți omogene se 
vor înscrie tot mai pregnant ca 
premise sigure pentru stator
nicirea unei autentice vieți de
mocratice în societatea noastră. 
Problema esențială în actuala 
etapă este ridicarea calității 
muncii, participarea conștientă 
a fiecărui cetățean al pâ-, 
triei la o activitate de maximă 
utilitate socială. De aici se des
prinde necesitatea lărgirii ori-; 
zontului de cunoștințe, în strîn- ’ 
să corelație cu creșterea gradu-, 
lui de responsabilitate a fiecă
rui cetățean fată de problemele 
colectivității, precum și a utili
zării cunoștințelor -în scopul • 
perfecționării muncii. în con
dițiile mobilizării întregului po
por la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XT- 
lea al partidului, mai mult; ca 
oricind democrația se conjugă 
cu responsabilitatea., cu cunoaș
terea și acțiunea practică.

___ ___ ce
structura orînduirii: •’$

A. VASILESCU

DE ÎNSUȘIRE a TRĂSĂTURILOR revoluționare
Nu cutezăm să stabilim o 

ierarhie a importanței și priori
tății obiectivelor pe care forumul 
comuniștilor le-a conceput, sub 
veghea gîndirii de puternică pre
viziune a secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
căci, fără îndoială, toate se află 
într-o indestructibilă corelare, 
unele depinzînd de celelalte. Și 
totuși, fără a greși, putem spune 
că învățămîntul se situează la 
loc de frunte, el reunind 5 mi
lioane de copii, adolescenți și ti
neri — un adevărat potențial de 
viitor.

,'Rolul primordial în realizarea 
prevederilor de pregătire a for
ței de muncă, a cadrelor ne
cesare tuturor sectoarelor de ac
tivitate îl are învățămîntul — 
factorul principal de educație și 
formare a tineretului, a întregu
lui popor" — se spune în rapor
tul prezentat de secretarul gene
ral la congres. Vorbindu-se de 
învățămînt, se vorbește de pre
zent și viitor, în același timp. Și 
ca-ntotdeauna cînd s-au contu
rat perspectivele societății noas
tre, privirile au fost îndreptate 
cu încredere spre școală. Ei îi 
încredințează poporul întreaga 
generație tînără să o formeze, 
spiritual și moral, a fi acea pu-

ternică forță socială, capabilă să 
preia îndatoriri, să le realizeze.

Tot ceea ce se întrevede mă
reț la orizontul anilor 1980. 1990 
și, mai aproape, în cincinalul 
revoluției tehnico-științifice, la 
startul căruia ne aflăm, depinde 
esențialmente de om, de omul 
nou, comunist, a cărui ucenicie 
se petrece în școală. Așa privite 
lucrurile, ni se pare firesc că în- 
vățămîntul să prezinte un subiect 
de mare interes pentru țară, ce- 
rînd o acțiune angajantă, di
namică, pe potriva influențelor 
pozitive pe care trebuie să le 
aibă asupra anilor ce vin.

A fost nevoie să se conceapă 
o întreagă strategie a școlii 
românești, proprie numai ei, 
pentru a ne situa la cotele în- 
vățămîntului original, modern, 
pe care-1 avem azi și a cărui 
trăsătură definitorie o reprezintă 
evoluția sa revoluționară. în 
esență, revoluționarea învăță- 
mîntului — sarcină pe care 
Congresul al XI-lea al partidu
lui a pus-o cu acuitate — se 
constituie din intercondiționarea 
realizării programului de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de modul în 
care sint pregătite generațiile de 
tineri pentru muncă fi viață.

Avem toate temeiurile mîndriei 
patriotice pentru felul în care 
s-a cristalizat concepția științifi
că. experiența cu totul inedită 
privind legarea școlii de viață, 
de muncă, de producție, deveni
tă deziderat cu care se confrun
tă azi învățămîntul în lume. Au
torul principal al soluțiilor și 
deciziilor ce conduc spre un în- 
vățămînt eficient pe toate trep
tele sale, prin modul în care se 
îmbină instrucția teoretică cu 
cercetarea și producția, se află 
și de astă dată întruchipat 
de personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Anul de refe
rință este un bun prilej de a rele
va hotărirea cu care se merge pe 
calea indicației partinice, de 
inestimabilă valoare instructiv- 
educativă, ca școala și facultatea 
sâ conecteze clasei, laboratorul, 
amfiteatrul, atelierul de pro
ducție, producția și cercetarea. 
Se înaintează cu perseverență 
pe traiectoria stabilită de partid 
ca aceste instituții să devină în 
doi-trei ani unități de adevăra
tă producție și cercetare-. Puține 
școli promovează într-o măsură 
atît de puternică precum o face 
școala noastră ideea potrivit 
căreia un învățămînt își dove
dește valoarea instructiv-educa-

tiVă numai în măsură în care 
îi pune pe beneficiari — elevi, 
stUdenți și dascăli — în situația 
de producători, ca participant 
direcți la activitatea economică 
a țării-.

■ Ne desparte puțin timp de data 
cînd secretarul general al 
partidului a purtat acel dialog
program cu tînăra generație la 
forumul său politic. Tinerilor 
noștri le-a fost dat cu a- 
ceastâ ocazie să-și rememoreze 
responsabilitățile față de socie
tate, să-și racordeze aceătora 
fapta și angajarea. Generația 
învățăturii a putut înțelege și ea 
astfel ’ mai bine că progresul 
societății conceput de programul 
partidului este legat de evoluția 
științei, tehnologiei, tehnicii, de 
ritmurile înalte ale inovației și 
creativității. Că aceste ritmuri 
înalte sint asigurate de oameni 
pregătiți la cel mai înalt nivel. 
De ei, deci, de cei care se for
mează pentru aceste, ritmuri, ca 
o generație aptă pentru nou. 
pentru creație, capabilă să rezol
ve problemele științei și tehnicii 
de la sfîrșitul secolului acesta. 
Să'creeze viitorul, să-1 slujească.

O asemenea pedagogie a învă- 
țămîntului conduce școala la de
pășirea conceptului de legare a

învățămîntulul de practică prin ' 
simpla acumulare de deprinderi 
de muncă. Cadrele sint pregăti
te în școală prin triada învăță- 
mint-productie-cercetaro să-și 
formeze un stil de munGă. un 
stil profesional încorporînd în el 
o gindire mobilă, pregătită pen
tru un continuu exercițiu de 
creație prin învățătură și muncă.

Concret, în cțhcinaluj care ur
mează — pentru care anul 
parcurs de la Congresul al XP- 
lea al partidului a constituit o 
autentică rampă de lansare —' 
învătămîntului i se încredințea
ză misiunea să asigure formarea 
profesională a unui număr de 
aproape două milioane persoane, 
din care un sfert de milion vor< 
fi tehnicieni, maiștri, ingineri și 
alte cadre de specialitate. Deți-' 
nînd baza conceptuală și mate
rială gîndită pentru epoca pe 
care o străbatem, învățămîntul 
este pregătit să preia din mers 
sarcini ce-i incumbă. într-o so
cietate caracterizată de o dezvol
tare dinamică, mai mult, să fip 
cu , un pas inaiutea cerințelor 
care-i sint. formulate, să le pre
vadă și să le onoreze.

LUCREȚIA LUSTIG



Dezbaterile de la Națiunile Unite
Documentul privind poziția României

in problema îmbunătățirii și democratizării
activităfii O.N.U, important element

de referință
In Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Gene

rale continuă dezbaterile asupra punctului privitor la sporirea 
contribuției O.N.U. la rezolvarea complexelor probleme cu care 
este confruntată omenirea, la transformarea sa intr-un instru
ment internațional mai eficace, care să acționeze ferm pentru 
prevenirea crizelor și conflictelor in relațiile dintre state, pentru 
instaurarea unor noi raporturi 
tereselor lor fundamentale.

între state și pentru apărarea in-

Docurrientul privind poziția 
României în problema îmbună
tățirii și democratizării activi
tății O.N.U. constituie un impor
tant element de referință în 
discursurile rostite de repre
zentanții statelor membre, in 
dezbaterile asupra acestui punct.

Subliniind faptul că documen
tul prezentat de guvernul român 
este extrem de folositor în ac
tivitatea viitoare a Comitetului 
ad-hoc pentru Carta O.N.U., re
prezentantul Guyanei. I. San
ders, a evidențiat necesitatea 
extinderii mandatului acestui 
Comitet, începerii unor dezba
teri aprofundate în vederea i- 
dentificării măsurilor și căilor 
de urmat pentru sporirea rolu
lui O.N.U. în cîiiipul vast al 
vieții politice și economice in
ternaționale și, in cazul în care 
se consideră necesar, modificării 
statutului constitutiv al Organi
zației pentru a-1 face să cores
pundă cerințelor popoarelor și 
necesităților vieții internaționale 
contemporane.

Reprezentantul R.S.S. Bieloru
se, A. RasolkO, a insistat asupra 
necesității ca toate statele mem
bre ale Organizației să treacă la 
îndeplinirea cu bună credință a 
angajamentelor asumate prin a- 
derarea Ia Cartă.

M. Donarabaye. reprezentan
tul Ciadului, subliniind transfor
mările mari intervenite pe harta 
politică a lumii în cele trei de- 

.cenii de cînd a fost fondată 
Organizația, a arătat că statutul 
O.N.U. trebuie să reflecte ac
tuala situație din lume, modifi- 
cînd unele prevederi ale Cartei 
pentru a o transforma într-un 
instrument mai eficace, care să 
determine respectarea de către 
toți și față de toți a principii
lor unanim admise ale dreptului 
internațional, inclusiv suverani
tatea permanentă a statelor asu
pra resurselor lor naturale.

Reprezentantul Indoneziei, C. 
Anwarsani, care, sprijinind pro
punerea privitoare la lărgirea 
mandatului Comitetului ad-hoc 
pentru Carta Națiunilor Unite, a 
declarat că acesta trebuie să 
dezbată toate propunerile și su
gestiile avansate vizînd crește
rea rolului O.N.U. in viața in
ternațională, amplificarea pu
terii și funcțiilor sale în pro
blemele de menținere a păcii §1 
securității lumii.

A. Pifano, reprezentantul Ve- 
nezuelei, a declarat că, în opi
nia țării sale, trebuie să se trea
că la restructurarea sistemului 
O.N.U. pențru a reflecta cerin
țele și aspirațiile țărilor în curs 
de dezvoltare și a întări acele 
instrumente menite să contri
buie la instaurarea unei noi or
dini economice mondiale.

Reprezentantul Kenyei. J. Si- 
mani, a declarat că delegația 
țării sale a luat notă cu mult 
interes de propunerile avansate 
de România în documentul său 
de poziție și s-a pronunțat în 
favoarea trimiterii acestuia spre 
studiu in fața Comitetului ad- 
hoc pentru Carta O.N.U. De a- 
semenea, a susținut propunerea 
ca România să facă parte din a- 
cest Comitet.

Adunarea Generală a O.N.U, 
a început examinarea punctului 
referitor la aplicarea Declara
ției privind acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale, adoptată de Națiunile 
Unite in decembrie 1960.

După cum sublinia secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, în ședința specială a Co
mitetului Națiunilor Unite pen
tru decolonizare, adoptarea a- 
cestei declarații reprezintă unul 
din cele mai importante acte din 
analele activității organizației 
Anii care au trecut de la adop
tarea Declarației au marcat suc
cese de importanță istorică ale 
luptei popotelor împotriva co
lonialismului în toate manifes
tările sale. în această perioadă, 
peste 60 de state au scuturat ju
gul robiei coloniale, dobindin- 
du-și libertatea și independența, 
majoritatea covîrșitoare ale a- 
cestora devenind membre ale 
O.N.U. Ca urmare a procesului 
viguros de decolonizare și a ac
cesului la independență al unui 
număr însemnat de state, a spo
rit numărul statelor membre ale 
O.N.U. — care se ridică în pre
zent la 143. în structura O.N.U. 
s-au produs mutații calitative, 
în cadrul organizației formîndu- 
se un puternic front al țărilor 
în curs de dezvoltare, care lup
tă pentru consolidarea indepen
denței și libertății, pentru pro
gres economic și social. împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru dezarmare și pace, pen
tru respectarea dreptului sacru 
al fiecărui ponor de a-și decide 
singur destinele, fără nici un a- 
mestec străin. Aceasta a condus 
îa formarea la O.N-.U. a unei noi 
majorități, foarte largi, cere a 
permis adoptarea în ultimii ani 
a unor rezoluții imnortante în 
probleme-cheie ale lumii con
temporane — dezvoltarea, de
zarmarea, decolonizarea, demo
cratizarea relațiilor internaționa
le, crearea unei noi ordini eco
nomice mondiale, creșterea ro
lului Națiunilor Unite în lumea 
contemporană.

PROTOCOL
ROMÂNO-ALGERIAN

La Alger a fost parafat 
protocolul între guvernul Re
publicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Alge
riene Democratice și Populare 
cu privire la 
la regimul i 
Hiring la 1 
plăti in devize liber conver
tibile. Protocolul va intra în 
vigoare începînd cu 1 ianua
rie 1976.

; trecerea de 
de plăți în 
regimul de

Scînteia tineretului Surinam

Mitinguri și manifestații

Construcții noi la Teheran

în sprijinul reunificării

naționale pe linie

de stat a Vietnamului

în aceste zile au loc mitin
guri și alte manifestații în 
sprijinul reunificării naționa
le pe linie de stat a Vietna
mului.

După cum transmite din 
Hanoi agenția V.N.A., la Sai
gon, sub auspiciile Comitetu
lui organizației 
Celor ce Muncesc din Viet
nam al orașului și ale Comi
tetului orășenesc al Frontu
lui Național de Eliberare s-a 
desfășurat un miting, la care 
au participat 30 000 de per
soane pentru a saluta succe
sul conferinței politice con
sultative asupra reunificării 
naționale. La miting au luat 
parte Truong Chinh, 
dintele Comitetului 
nent al Adunării 
a R.D.V., .
nord-vietnameze .
rință, și Pham Hung, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.V., secretar al 
Comitetului P.M.V. pentru 
Vietnamul de sud, șeful de
legației sud-vietnameze. Mi
tinguri în cinstea reunificării 
au avut Ioc și în orașele Da- 
nang și Hue.

De asemenea, 
muncii din Hanoi, 
și din alte orașe și localități 
nord-vietnameze au ținut 
numeroase adunări. în ca
drul cărora și-au exprimat 
entuziasmul în le’gătură cu 
hotărîrea de reunificare pe 
linie de stat a Vietnamului 
și s-au angajat să obțină 
succese și mai mari în acti
vitatea lor în cinstea acestui 
eveniment de importanță is
torică pentru patria lor.

Partidului

preșe-
Perma-; 

Naționale 
șeful delegației 

la confe-

oamenii
Haifong

Ședințe ale unor organisme ale C.AI.R.
La Kosice, în Cehoslovacia, 

s-au desfășurat lucrările celei 
de-a 46-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru si
derurgie, la care au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. șî R.S.F.I., un repre
zentant al R.D. Vietnam, in ca
litate de observator, precum și 
reprezentanți ai organizației in
ternaționale de colaborare în 
domeniul siderurgiei ..Interme- 
tal" și ai Secretariatului C.E.E./ 
O.N.U.

Comisia a examinat probleme
le care decurg pentru ea din 
hotărîrile celei de-a XXIX-a 
Sesiuni a C.A.E.R. și din hotă- 
ririle Comitetului Executiv al

• ORAȘE SCUMPE. Stockholm, indică ziarul „Tribune de 
Geneve", este orașul cel mai scump din lume. Urmează în ordine, 
în ceea ce privește costul de viață, Tokyo și Osaka. în Europa 

• occidentală, după Stockholm urmează : Oslo, Geneva. Zurich, 
Copenhaga, Paris și Viena. Un asemenea clasament sui-generis a 
lost alcătuit de un grup de cercetători americani, care au anali
zat prețurile produselor alimentare, veștmintelor, tarifelor de 
transport și alți indicatori ai costului vieții pentru 49 de orașe 
ale lumii • CEL DE-AL PATRULEA SALON INTERNAȚIONAL 
AL INVENȚIILOR se va deschide, la 28 noiembrie, la Geneva. 
Un număr de 450 de inventatori din întreaga lume vor prezenta 
aproximativ 1 000 de invenții. Printre exponatele cele mai origina
le ale salonului se numără dispozitivul italianului Francesco 
Terlizzi, care declanșează — la primul țipăt al copilului — miș
carea de balans a leagănului și oprirea acestuia la cîteva secunde 
după ce copilul a încetat să plîngă. Un inventator vest-german va 
prezenta o mică „sirenă** care se declanșează. de asemenea 
automat, în momentul în care posesorul se îndepărtează la mai 
mult de trei metri de un obiect pe care nu dorește să-I piardă 
— cheile de la casă, mașină sau... portofelul, de exemplu.
• EXISTA CU ADEVĂRAT MONSTRUL „LOCH NESS* ? Da. 
Există, și chiar a fost fotografiat, a afirmat, sîmbătă, la Edim- 
burg. dr. Robert Gines. care conduce o echipă de cercetători 
americani ai Universității din Boston. Potrivit afirmației dr. 
Gines,. membrii echipei sale au. reușit sâ facă o duzină de foto
grafii ale capului și înotătoarelor monstrului, care ar măsura 
cel puțin 10 metri lungime. Fotografiile lui „Nessie" nu vor fi, 
totuși, publicate • decît la 9 decembrie, cînd se va deschide la 
Edirhburg o conferință ă oamenilor de știință. Unul dintre or
ganizatorii acestei conferințe a declarat că originalele documente 
ar fi foarte interesante întrucît ele arată un animal foarte ase
mănător cu Plesiosaurul, q mare reptilă marină, dispărută de 70 
milioane de ani • PIERDEȚI-VA GREUTATEA, DAR NU și 
UMORUL ! Cînd Barry Read, un englez în vîrstă de 33 de ani, 
a atins greutatea de 490 livre (peste 220 kilograme), el s-a decis 
să slăbească. Dar, apreciază soția sa, simțul umorului a început 
să i se topească în același timp cu kilogramele, „viața în comun 
devenind absolut de neținut". Soțul abandonat a lansat atunci un 
apel televizat, redactat astfel : „Revino Margaret ! Am să 
abandonez regimul și voi deveni eu însumi !“ • UN POM DE, 
IARNA NEOBIȘNUIT. în cadrul campaniei publicitare^ organizate 
cu prilejul sărbătorilor de iarnă de un grup de bijutieri din 
Tokyo, a fost expus, într-o clădire din centrul capitalei nipone, 
un brad împodobit cu... pietre scumpe, care valorează în total 
3,3 milioane dolari. Neobișnuitul pom de iarnă, avînd 2,7 metri 
înălțime, este literalmente acoperit de diamante, rubine,: smaral
de, de bijuterii din jad și opal etc. Cea mai valoroasă podoabă 
a sa este un diamant de 19,33 carate, evaluat la uri milion de 
dolari, iar cea mai modestă costă numai...' 10 000 dolari! Bine
înțeles că neobișnuitul exponat este asigurat împotriva răufăcă
torilor prin sisteme speciale de alarmă, beneficiind, de asemenea, 
de o „gardă de onoare** permanentă formată din mai mujți 
polițiști.
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Consiliului, precum și stadiul în
deplinirii prevederilor din Pro
gramul complex, referitoare la 
colaborarea dintre țările membre 
aLe C.A.E.R. în domeniul si
derurgiei, în primul rînd în asi
gurarea necesarului țărilor mem
bre cu unele materii prime si
derurgice.

La ședința Comisiei s-au exa
minat. totodată, problemele re
feritoare la finalizarea tratati
velor privind construirea pe te
ritoriul R. S. România, în co
laborare cu unele țări interesate 
membre ale C.A.E.R., a unei sec
ții pentru producția de țevi pe
troliere.

Comisia a examinat o serie de 
probleme privind colaborarea în 
domeniul producției de cocs, cu 
folosirea de cărbuni de calitate 
inferioară ; schimbul de experi
ență în domeniul organizării 
producției și creșterii producti
vității muncii la .furnale ; co
laborarea în asigurarea necesa
rului țărilor membre ale 
C.A.E.R; cu oțel de rulmenți ; 
unele probleme legate de con
sumul de combustibili și energie 
în siderurgie ; realizarea planu
lui de colaborare privind efec
tuarea de cercetări științifice, 
relevînd introducerea cu succes 
în producție, de către țări, a 
rezultatelor unor teme de cer
cetare efectuate prin colaborare.

în toate problemele exami
nate. Comisia a adoptat reco
mandări corespunzătoare . pen
tru' țările membre ale C.A.E.R. 
și a adoptat planul de colabo
rare, în continuare, în domeniul 
siderurgiei.

ELE E

un nou stat
independent

La 25 noiembrie, un 
nou stat urmează să-și 
declare independența. 
Surinamul, fosta Gu- 
yană olandeză, va de
veni republică inde
pendentă punînd ca
păt unei perioade de 
325 ani de dominație 
străină, dintre care 
308 — olandeză.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea secretarului general 
al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, KIM IR 
SEN, următoarea telegramă :

Vă exprim dumneavoastră și în persoana dumneavoastră Comi
tetului Central al partidului dumneavoastră, tuturor comuniștilor și 
poporului României profunde mulțumiri pentru felicitările fierbinți 
trimise cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a întemeierii Partidu
lui Muncii din Coreea. m 4 uPoporul coreean se bucură sincer că poporul frate roman, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu dumneavoas
tră, obține mari succese in lupta pentru construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Folosindu-mă de acest prilej, îmi exprim convingerea că rela
țiile frățești de prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și 
popoarele celor două țări ale noastre, relații care se dezvoltă cu 
succes, se vor întări și amplifica în viitor din zi în zi tot mai mult, 
și vă urez noi succese în munca de răspundere îndreptată spre în
florirea și dezvoltarea țării.

Sesiunea Comisiei mixte ministeriale
de colaborare economică și tehnică 

intre România si Iran
La Teheran, au început, luni, 

lucrările celei de-a 11-a sesiuni 
a Comisiei mixte ministeriale 
de colaborare economică și teh
nică între România și Iran. De
legația României este condusă 
de Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului și ministru al co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, iar 
cea a Iranului de Fereidun 
Mahdavi, ministru al comer
țului.

în cadrul dezbaterilor, părțile 
ap abordat aspecte privind evo
luția schimburilor comerciale și 
a cooperării economice dintre 
cele două țări, modul cum se 
aduc lă îndeplinire măsurile 
convenite de președintele 
Nicolae Ceaușescu și Șahinșa- 
hul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr pentru extinderea și

aprofundarea continuă, pe mul
tiple planuri, a relațiilor dintre 
România și Iran.

Tovarășul Ion Pățan s-a în- 
tilnit cu M. Samii, președintele 
Băncii iraniene de dezvoltare a 
agriculturii, cu care a abordat 
probleme legate de extinderea 
cooperării bilaterale în dome
niul agricol.

La întîlnire a participat Nico- 
îae Doicaru, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România.

Seara, ministrul iranian al co
merțului a oferit un dineu in 
cinstea oaspetelui român. Fe- 
reidun Mahdavi și Ion Pățan 
au toastat în sănătatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a Șahinșahului Aryamehr, pen
tru continua adîncire a rapor
turilor prietenești dintre Româ
nia și Iran.

Accesul la independență este 
rezultatul unui acord intervenit 
între guvernele de la Haga și 
Paramaribo, capitala Surinamu- 
lui, precum și administrația de 
la Willemstad, respectiv • 
fala Antilelor Olandeze, 
urmează să-și declare, la 
dul lor, independența în 
1980.

Surinamul și Arhipelagul 
tilelor dispun de autonomie in
terna din 1954, apărarea teri
toriului și politica externă fiind 
pină astăzi de competența gu
vernului de la Haga.

Avînd o suprafață de aproape 
150 000 km patrați, 
este situat în nordul 
între fosta Guyana britanică, 
astăzi Republica Guyana — la 
vest, și Guyana Franceză la est. 
In 1972, populația Surinamului 
era de 382 000 locuitori.

După cucerirea deplinei 
dependențe politice, guvernului 
Henk Aaron îi revine sarcina 
de a întreprinde pași concreți 
spre dobîndirea unei reale in
dependențe economice, Cu o 
producție anuală de 7 milioane 
tone bauxită — ceea ce îi con
feră locul trei în lume în 
dul statelor producătoare, 
pâ Australia și Jamaica —
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La Moscova a avut loc a treia 
ședință a Comitetului C.A.E.R. 
de colaborare în domeniul apro
vizionării tehni'co-materiale, la 
care au participat reprezentanții 
în comitet ăi 'țărilor membre 
ale C.A..E.R.

Comitetul a examinat proble
mele și sarcinile ce decurg din 
hotărîrile Sp’siupii.a XXIX-a a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc și ale ședințelor, a 72-a 
și' a 73-a ale Comitetului. Exe
cutiv al Consiliului și a stabilit 
elaborarea unor propuneri și re
comandări în domeniul folosirii 
raționale și economicoase a re
surselor materiale, economisirii 
materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei.

Comitetul a aprobat raportul 
privind activitatea. depusă în 
perioada 1974—1975 și a-adoptat 
planul său de activitate pe 
anul 1976.

Comitetul, a discutat și alte 
probleme ale colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în dome
niul aprovizionării tehnico-ma
teriale și- a adoptat în legătură 
cu acestea recomandări cores
punzătoare.

„înfăptuirea unor schimbări 
democratice în Spania constituie 

o necesitate istorică**
Un interviu al lui Santiago Carillo

In cadrul unui interviu acor
dat corespondentului agenției 
Taniug la Atena, secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania, Santiago Carillo, a de
clarat că înfăptuirea unor 
schimbări democratice în Spa
nia cons.tjtuie o necesitate isto
rică? La întrebarea ■ dacă după 
dispariția lui Franco instituțiile 
franchiste ar putea supraviețui, 
secretarul general al P.C. din 
Spania a spus câ dorința falan- 
giștilor a fost să se perpetueze 
aceste instituții, prin aducerea 
la putere a lui Juan Carlos. Rea
litatea sdcială din Spania — a 
subliniat Santiago Carillo — 
pledează însă în favoarea for
țelor democratice, care sînt mai 
puternice. Necesitatea unei ade
vărate democrații se resimte în- 
tratît, încît, în cîteva săptămîni, 
în cîteva luni, poate, forțele de
mocratice — sînt sigur, vor pre
zenta formula corespunzătoare

care va ieși învingătoare — a 
declarat secretarul general al 
P.C.S.

In continuare, Santiago Caril
lo a spus că în viața politică 
spaniolă, în afara mișcării demo
cratice, nu există alte grupări 
politice semnificative. Cele două 
mari forțe — Junta Democratică 
și Convergența Democratică — 
au ajuns recent la un acord, 
care a fost dat publicității, cu 
privire la căile de instaurare a 
democrației în Spania. Acest a- 
cord — a subliniat secretarul ge
neral al Partidului Comunist — 
constituie unica alternativă la 
Spania franchistă. In încheierea 
declarațiilor sale, Santiago Ca
rillo a arătat că Partidul Comu
nist din Spania va dezvolta re
lații de solidaritate și colabora
re cu partidele comuniste, cu 
toate partidele socialiste și pro
gresiste, cu mișcările antiimpe- 
rialiste.
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cămintele Surinamului sînt, în 
prezent, exploatate de către 
companiile „Suralco", filială a 
firmei nord-americane „Alcoa", 
și societatea olandeză „Billin- 
ton". Tot o companie olandeză 
exploatează pădurile sale bo
gate in esențe prețioase, iar 
firma „United Fruit" controlea
ză plantațiile de citrice.

In ultimele zile, la Paramari
bo și în celelalte localități din 
țară s-au făcut intense pregă
tiri în vederea festivităților care 
să marcheze ziua independen
ței. Parlamentul Surinamului 
a adoptat, în vederea acestui 
eveniment, o nouă lege cu pri
vire la apărarea teritoriului ță
rii și a aprobat noul drapel 
național.
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• LA LENINGRAD s-au în
cheiat luni seara lucrările Con
ferinței mondiale a reprezen
tanților mișcărilor naționale 
pentru pace.

Participanții din aproximativ 
100 de țări ale lumii, printre 
care și România, au dezbătut 
aspecte ale luptei pentru des
tindere in Europa și întărirea 
păcii în întreaga lume, ale lup- 

. tei pentru oprirea cursei înar
mărilor și dezarmare, reafir- 
mîndu-se, totodată, necesitatea 
instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

• AFLAT ÎN TURNEU in 
Orientul Mijlociu, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, a avut 
luni, la Tel Aviv, convorbiri cu 
primul ministru israelian, Yitz
hak Rabin, cu ministrul afaceri
lor externe, Yigal All on, și cu 
ministrul apărării, Shimon Pe
res.
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ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
Scala (orele 9; 11.15; 13.30; 16: 
18,15; 20,30). Gloria (orele 9: 11,15; 
13.30; 16: 1845: 20.30).

SE MAI ÎNTIMPLA ȘI MINUNI : 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

RAPSODIE NORDICA : Bucu
rești (orele 9; 11.15; 1345; 16,15;
18.30; 20.30)

ULTIMUL BAL LA PISCINA 
DIN ROZNOV : Festival (orele 
9.15: 11.30;-' 13.45: 16: 1845: 20.30).

MARELE GATSBY : Patria (o- 
rele 9,30; 12,30; 16.15: 19,30), Capitol 
(orele 9.45; 12,45; 16,15; 19,15). Melo
dia (orele 9; 1245; 16; 19.15), Mo
dern (orele 9.45; 12,45; 16.15; 19,15), 
Feroviar (orele 9,15; 12,30; 16;
18,15).

MASTODONTUL : Dacia (orele 
9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DĂMÎNT FERICIT : Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15). Luceafărul
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30). Favorit (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Vol
ga (orele 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18; 
20). Tomis (orele 9; 1145; 13.30; 
15.45; 18; 2045)

POLIȚISTA : Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 1845; 20.30), Flamu-

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU. a primii din partea președintelui Consiliului Revolu
ției, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, HOUARI BOUMEDIENE, următoarea tele- 
gramă :

Am primit cu plăcere felicitările călduroase pe care mi le-ați 
adresat cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a declanșării revolu
ției algeriene.

Țin să vă mulțumesc și să exprim la rîndul meu urări de sănă
tate și fericire pentru dumneavoastră personal, de progres și succe
se pentru poporul român prieten.

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

Am fost deosebit de impresionat de felicitările și urările pe care 
ați binevoit a mi le adresa cu ocazia realegerii mele ca președinte 
al Republicii Coasta de Fildeș.

Vă mulțumesc în mod foarte sincer șî doresc din toată inima 
menținerea și lărgirea spiritului de înțelegere reciprocă al coope
rării și prieteniei care caracterizează relațiile dintre țările noastre.

îmi exprim convingerea că cele două țări ale noastre vor conti
nua să-și unească eforturile în favoarea înțelegerii și păcii univer
sale.

Rog Excelența Voastră să primească sincerele urări pe care gu
vernul, poporul ivorian și eu insumi le adresăm pentru fericirea sa 
personală, precum și pentru fericirea fi prosperitatea poporului 
român.

AGENDA
VIZITE

în perioada 17—24 noiembrie 
a.c., o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, condusă de M. F. Ne- 
nașev, adjunct al șefului Secției 
propagandă a C.C. al P.C.U.S., a 
făcut o vizită de schimb de ex
periență în țara noastră. Oaspe
ții sovietici au vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
Capitală și județele Dolj și 
Brașov, au avut convorbiri la 
C.C. al P.C.R., la unele instituții 
centrale de partid și de stat, la 
Comitetul județean Dolj al 
P.C.R.

La încheierea vizitei, delegația 
a fost primită de tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R. La primire, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Constantin 
Potîngă, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. A fost pre
zent, de asemenea, V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

Luni seara, delegația a părăsit 
Capitala, îndretotîndu-se spre 
patrie.

★
O delegație de activiști 

Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, condusă de Ante Budi- 
mir, secretar în Comitetul Exe
cutiv al U.C.I. din Bosnia și 
Herțegovina, care se află în țara 
noastră pentru un schimb de ex
periență, la invitația C.C. al 
P.C.R., a vizitat județele Brăila 
și Galați, unde a avut convor
biri cu primii secretari și alți 
membri ai birourilor comitetelor 
județene de partid, precum și cu 
conducerile organizațiilor de 
partid, sindicale, de tineret și 
administrative din întreprinderi 
și instituții.

în încheierea vizitei în țara 
noastră, delegația a fost primită 
de tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

★
La invitația ministrului aface

rilor externe al Republicii So-

cialiste România, George Ma- 
covescu, ministrul federal de 
externe al Republicii Federale 
Germania, Hans Dietrich Gen
scher, va efectua o vizită 
cială în România, în 
4—5 decembrie 1975.

INTILNIRE

ai

ofi- 
zilele de

*
Adunări 

s-a
Președintele Marii __

Naționale, Nicolae Giosan, 
Intîlnit, luni la amiază, cu Sa
yed Marei, președintele Adu
nării Poporului, a Republicii A- 
rabe Egipt.

în aceeași zi, președintele Ma
rii Adunări Naționale a oferit 
un dejun în onoarea oaspetelui 
egiptean.

PRIMIRE
Tovarășul Gheorghe Pană, 

președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, a primit luni 
la amiază pe participanții la 
seminarul pentru activiști ai or
ganizațiilor sindicale din țările 
Americii Latine și Portugalia, 
organizat la București de către 
Consiliul Central al U.G.S.R.

RECEPȚIE
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Zair, ambasadorul 
acestei țări la București, 
lungi Embeyolo, a oferit, 
seara, o recepție.

Au luat parte Gheorghe 
dulescu, viceprim-ministru 
guvernului, Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Vasile Bumbăcea, 
ministrul construcțiilor indus
triale, Ion St. Ion, secretar ge
neral al guvernului, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezen
tanți ai altor ministere, institu
ții centrale și organizații ob* 
ștești, oameni de artă și cul
tură.

Bo- 
luni
Ră- 

al

• Sub auspiciile Institu
tului „Charles de Gaulle" a 
avut loc la Paris colocviul 
internațional pe tema: „Con
dițiile independenței națio
nale în lumea contempora
nă", la care au luat parte 
delegați din 32 de țări.

Din partea țării noastre. Ni
colae Fotino. director știin
țific al Asociației de drept 
internațional și relații inter
naționale, a prezentat, în 
cadrul colocviului, comuni
carea intitulată : „Principiul 
de independență națională 
in politica externă a Româ
niei". De asemenea, a fost 
prezentată tema ..Aspectele, 
actuale ale dezarmării. Con
siderații privind apărarea 
patriei de către întregul po
por în România", de colonel 
dr. Traian Grozea. de la cen
trul de studii și cercetări de 
istorie și teorie militară.

• CU PRILEJUL ZILEI NA
ȚIONALE a Republicii Zair, la 
Kinshasa au avut loc, luni, fes
tivități care au debutat cu o 
paradă militară. La festivități a 
luat parte președintele Republi
cii Zair, Mobutu Șese Seko.

• STATELE UNITE vor retra
ge 50 de avioane și 4 500 de mi
litari de Ia baza aeriană Korat 
din Tailanda, s-a anunțat luni, 
într-un comunicat difuzat la 
Bangkok și reluat de agențiile 
Associated Press și France Pre
se. Retragerea militarilor ameri
cani de Ia această bază se va în
cheia la sfîrșitul lunii februarie 
anul viitor în termenii unui a- 
cord intervenit intre guvernele 
celor două țări.

Retragerea completă a milita
rilor americani de la 
Tailanda urmează să
— potrivit înțelegerii
— la 20 martie 1976.

bazele din 
se încheie 

realizate

I I
Banca Națională a Republicii 

Socialiste România va pune în 
circulație, începînd cu data de 
1 decembrie 1975, monede me
talice divizionare de 5 bani și 
15" bani ' • -
nriniu.

Noile 
aceleași 
ca și monedele de 5 bani și i5 
bani actualmente în circulație.

confecționate din alu-
monede metalice au 
dimensiuni și inscripții

în conformitate cu prevederile 
Hotărîrii Consiliului de lliiv.ș- 
tri, actualele monede m^alice 
divizionare de 5 bani și 15 bani, 
existente în circulație, vor conti
nua să aibă deplină putere 
circulatorie și vor circula pa
ralel cu noile monede confec
ționate din aluminiu.

T» SPORT
• în orașul iugoslav Sombor 

au luat sfirșit întrecerile Cam
pionatelor balcanice de haltere, 
competiție la care au participat 
sportivi din cinci țări.

La categoria ușoară, cîștigată 
de bulgarul Kucev — 287,500 kg, 
concurenții români Alexandru

ra (orele 9; 1145; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

ELIXIRUL TINEREȚII : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
2045).

CALVARUL UNEI FEMEI ; Vic
toria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
1845: 20.30).

MUȘCHETARUL ROMĂN : Lira 
(orele 15,30; 18; 20.15), Cosmos (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Flacăra (orele 
15.30; 18; 20),

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; -------
20,30), Fioreasca (orele 9; 
13.30: 16; 1845; 20.30).

LEGĂTURA PIERDUTA : 
mul Sării (orele 16; 18; 20).

MARY POPPINS : Doina _____
13; 16; 19), la orele 9,30; 11,45 — 
Program de desene animate.

CANTEMIR : Munca (orele 16; 
18: 20), Progresul (orele 16; 18; 20).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A : 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Unirea 
(orele 16; 18; 20).

ULTIMUL ACT : Arta (orele 15; 
17.30; 20).

ANA ȘI COMANDORUL : Giu- 
lești (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

18.15: 
1145;

Dru-

(orele

PICIUL — TRÎNTORII î Bucegi 
(orele 15,45: 18; 20).

JACOB MINCINOSUL : Vitan 
(orele 15.30; 18; 20).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Ferentari (orele 15,30; 19).

FLACĂRA : Cotroceni (ora 19). 
SECRETUL PLANETEI MAIMU

ȚELOR : Cotroceni (orele 10; 12,15; 
16.30).

O ANCHETA : Moșilor (orele 16; 
18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMINTULUI : Pacea (orele 14.15; 
17; 19,45).

OCHII SHIVANEI : Crîngași (o- 
rele 15; 18).

FATA BĂTRÎNA : Viitorul (ore
le 14; 16; 18; 20).

MIREASA LUI ZANDY : Rahova 
(orele 15.45; 18; 2045).

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. Curs de limba 

rusă (clasa a V-a — începători). 
9,10 Solicitările neuropsihice (Igie
nă an I — TVSI). 9,25 Delta Dună
rii (Geografie clasa a VIII-a>. 9.40 
Polenizarea (Botanică clasa a V-a 
— TVSI). 9,50 Cine în horă o să

joace (învățămînt preșcolar). 10,00 
Muzică populară. 10,20 Film artis
tic : „Judo". 11,45 Telex. 16,00 Tele
școală. Teatru didactic : „Medeea** 
de Euripide. 16.30 Curs de limba 
franceză. 17.00 Telex. 17,05 Moment 
folcloric. 17,15 Scena — emisiune 
de actualitate și critică teatrală. 
17.35 Pentru sănătatea dv. : Caria 
dentară. 17.45 Festivaluri de muzi
că ușoară. 18,10 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. 18,45 
Partidului, un cintec din inimă. 
Emisiune de cîntece patriotice și 
revoluționare. 19,00 Teleglob. Sec
vențe suedeze. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. Un an de la 
Congresul al XI-lea al partidului. 
20,00 Anchetă socială : „D.M.H.** 
(IV). 20,30 Ciclul „Istoria come
diei". Teatrul iluminist în Rusia. 
„Neisprăvitul" de N. Fonvizin. 
Premieră TV. 2240 24 de ore.

Kis și Daniel Vasile s-au clasat 
pe locurile doi și, respectiv, trei, 
cu același rezultat : 267,500 kg. 
Dragomir Cioroslan (categoria 
semimijlocie) a ocupat locul 
doi, cu un total de 307,500 kg, 
victoria revenindu-i lui Mitkov 
(Bulgaria) z— 310 kg. La stilul 
,.smuls“, Dragomir Cioroslan s-a 
situat pe ptimul loc, cu 135 kg. 
La categoria supergrea, a ter
minat învingător cunoscutul re
cordman bulgar Placikov — 400 
kg. secondat de halterofilul ro
mân Ștefan Kreicik — 305 kg.

în clasamentul general pe e- 
chipe, primul loc a fost ocupat 
de Bulgaria — 58 puncte, ur
mată de România — 41 puncte, 
Iugoslavia 
— 28 puncte și 
puncte.

31 puncte, Grecia
Turcia — 12

• în localitatea 
Uherske Hrâdiste _ _ ____
rat întîlnirea de gimnastică din
tre selecționatele de junioare 
ale Cehoslovaciei și României. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 185.70—183 puncte.

La individual compus, pe pri
mul loc s-a situat Ondrasova 
(Cehoslovacia), cu 37,50 puncte.-------- . ... - Hogu

36,70

cehoslovacă 
s-a desfășu-

Gimnasta româncă Călina 
a ocupat locul cinci, cu 
puncte.

PROGRAMUL II volei

20,00 Film serial : „Janosik". 
20,45 Tezaur de cîntec românesc. 
In primă audiție TV : ,,în memo
ria lui Gh. Lazăr" — de Gh. Șoi- 
ma. 21.00 Telex. 21,05 Aventura 
cunoașterii. Celula sălbatică 
(partea a Il-a). 21,35 Din filmoteca 
TV. Mari muzicieni la București : 
Virginia Zeani și Giuseppe di 
Stefano.

• Echipa masculină de ___
Politehnica Timișoara, aflată în 
turneu în Cehoslovacia, a sus
ținut două partide amicale cu 
formația V.S.Z. Nitra. în pri
mul joc. voleibaliștii români au 
terminat învingători cu 3—0 
(15—5, 15—8, 15—11). iar meciul 
revanșă s-a încheiat cu scorni 
de 3—2 (15—9, 
12—15, 15—13) în 
delor.

17—15. 12—15. 
favoarea gaz-
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