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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A PARTICIPAT LA ȘEDINȚA COMUN
A CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII DE
NAȚIONALITATE MAGHIARĂ SI GERMANĂ

Miercuri după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
participat la ședința comună a 
Consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și- ger
mană.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîm- 
pinat cu îndelungi aplauze.

în prezidiul ședinței, alături 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au luat loc tovarășii Cornel 
Burtică, Dumitru Popescu, Io
sif Uglar, Ilie Verdeț, Mihai 
Gere. Peterfi Istvan, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară, Eduard Eisenburger, 
membru al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană.

Lucrările au fost deschise 
de tovarășul Ilie Verdeț, 
care, în numele celor prezenți, 
a exprimat secretarului ge
neral al partidului profunde 
mulțumiri și via satisfacție pen
tru participarea sa la ședința 
comună a Consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră și germană.

Tovarășii Peterfi Istvan, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră. și Eduard Eisenburger, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană, au expus, apoi, sintezele 
lucrărilor plenarelor celor două 
consilii, care s-au întrunit, în 
ședințe separate, în cursul di
mineții, avînd la ordinea de zi 
prezentarea și dezbaterea infor
mărilor asupra activității des
fășurate pînă acum, precum 
și sarcinile de viitor și măsuri
le ce se impun pentru înfăp
tuirea lor.

In cadrul plenarelor de dimi
neață și al ședinței comune de 
după-amiază au luat cuvîntul 
numeroși participanți.

Primit cu puternice și însufle
țite aplauze, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

în cuvîntarea sa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat

munca plină de abnegație.a..cla
sei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului 
nostru popor, care,. într-o depli
nă unitate, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a 
înfăptuit cu succes prevederile 
planului cincinal, acționează cu 
hotărîre pentru transpunerea în 
viață a hotărârilor Congresului 
al XI-lea, a Programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comu
nism.

în acest cadru, secretarul ge
neral al partidului a subliniat 
că problema națională repre
zintă o parte a revoluției pro
letare, a construcției socialiste 
și comuniste, a edificării unei 
vieți noi în care fiecare cetă
țean, indiferent de naționali
tate, să se bucure din plin 

de toate cuceririle civiliza
ției, să, poată participa activ 
Ia făurirea propriului său viitor, 
a societății socialiste multilate
ral .dezvoltate. Subliniind că 
problema națională a fost pe 
deplin rezolvată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat tot
odată necesitatea de a se pune 
în centrul activității educația 
revoluționară a tuturor cetă
țenilor, indiferent de naționali
tate, lupta împotriva influenței 
.vechii societăți, a vechilor con
cepții și mentalități, a oricăror 
forme de naționalism, astfel 
încît pretutindeni să se acțio
neze în spirit revoluționar.

Realitatea — a arătat secre
tarul general al partidului — 
demonstrează pregnant justețea 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru în opera de 
făurire a societății socialiste, 
care a pornit de la legitățile și 
adevărurile universal valabile, 

dar și de la realitățile sociale, 
naționale, istorice din țara 
noastră, aplicînd acestea la con
dițiile concrete din România. 
Totodată, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, viața de
monstrează cu putere justețea 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru și în proble
ma națională, care constituie o 
parte a politicii generale, a re
voluției și construcției socia
liste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că 
ambele consilii — atît cel al oa
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menilor muncii de naționalitate 
maghiară, cit și cel al oame
nilor muncii de naționalitate 
germană — vor acționa ca și 
pînă acum pentru a-și aduce 
contribuția la unirea eforturi
lor generale, sub conducerea 
organizațiilor de partid în în
făptuirea’ politicii generale a 
partidului și statului nostru.

Urmărită cu viu interes, cu
vîntarea secretarului general aJ 
partidului a fost subliniată cu 
îndelungi aplauze.

Cuvîntarea se va da publi
cității.

TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUȘESCU 
A PRIMIT DELEGAȚIA

EEDERAȚIEI EGIPTENE A MOACE!

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit 
delegația Federației Egiptene a 
Muncii (F.E.M.), condusă de 
Salah Gharib, președintele fe
derației, care face o vizită de 
prietenie în țara noastră, la in
vitația Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Gheorghe Pe
trescu. vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R..

A fost de față Hassan AH 
Daoud, ambasadorul R.A. Egipt 
la București.

Salah Gharib a exprimat, în 
numele său și al membrilor de
legației, profunde mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru onoarea de a-i fi primit, 
pentru posibilitatea oferită de 
a vizita România, de a cunoaște 
marile realizări obținute de oa
menii muncii din țara noastră, 
de întregul popor român, *ub 
conducerea partidului, în dez
voltarea economică și socială a 
patriei, în ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al celor 
ce muncesc.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român a adresat 

Ce loc ocupă școala 
în activitatea 

organizației U. T. C.

un salut prietenesc și sincere 
urări de succes sindicatelor, cla
sei muncitoare egiptene în acti
vitatea consacrată progresului 
economic și social al patriei, ri
dicării nivelului de viață al po
porului egiptean.

în timpul convorbirii care a 
avut loc a fost împărtășită sa
tisfacția deplină față de evolu
ția rodnică, ascendentă, a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Egipt, subliniindu-se rolul de 
importanță determinantă al în- 
tîlnirîlor dintre președinții ce
lor două țări în promovarea șl 
adîncirea continuă a acestor 
bune raporturi. S-a apreciat că 
dezvoltarea legăturilor dintre 
sindicatele țărilor noastre com
pletează în mod fericit raportu
rile bune existente între Româ
nia și Egipt. între conducătorii 
celor două state. în acest cadru, 
a fost evidențiată dorința co
mună de a intensifica colabo
rarea dintre sindicatele din 
România și Egipt, pentru ca ele 
să-și aducă o contribuție tot 
mai însemnată la întărirea pri
eteniei și cooperării multilatera
le româno-egiptene, în folosul 
ambelor popoare. în Interesul 
luptei pentru progres economic 
și social, pentru pace, bunăsta
re și înțelegere în lume.

în cursul întrevederii s-a pro
cedat. de asemenea, la un schimb 
de păreri asupra unor aspecte 
ale actualității politice Interna
ționale, îndeosebi cu privire la 
situația din Orientul Mijlociu.

Președintele Federației Egip
tene a Muncii a exprimat tova
rășului Nicolae Ceaușescu înalta 
apreciere a conducerii federați
ei, a tuturor muncitorilor egip
teni pentru aportul important 
al României, personal al șefului 
statului român, la soluționarea 
pe cale politică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, la reali
zarea unei păci juste, și durabile 
în această zonă, corespunzător 
intereselor legitime și aspirați
ilor fundamentale ale tuturor 
popoarelor din regiune.

De ambele părți, s-a reliefat 
necesitatea ca oamenii muncii 
din țările arabe, din întreaga 
lume, să acționeze și în viitor 
pentru găsirea cît mai rapidă a 
căilor de rezolvare politică a 
situației din Orientul Mijlociu, 
pentru asigurarea unei păci 
drepte și trainice, care presupu
ne retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. soluționarea 
problemei poporului palestini
an în conformitate cu năzuințele 
sale spre o viață liberă și inde
pendentă. inclusiv crearea unui 
stat palestinian-propriu.

A fost evocată, în același timp, 
însemnătatea solidarității inter
naționale. a unității muncito
rești, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste, în lupta pentru in
staurarea unei noi ordini poli
tice și economice în lume, pen
tru progres și bunăstare, pentru 
victoria cauzei păcii și înțelege
rii între popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

SĂ TRANSPUNEM ÎN VIAȚĂ INDICAȚIILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
AȘA CUM A STABILIT FORUMUL TINERETULUI COMUNIST

ANCHETA NOASTRĂ
LA UZINA VULCAN (II) INTEGRAREA rDin cronica întrecerii socialiste^

TINERILOR ÎN PRODUCȚIE
Dezvoltarea industriei are 

drept consecințe imediate nu 
doar extinderea progresului teh
nic în economie, ci și creșterea 
numărului de muncitori. Aceasta 
ridică însă și numeroase 
bleme. 
le-am 
parte 
se in --- ------ ----
la Uzina „Vulcan". Asupra celor
lalte, vizînd atitudinea tinerilor 
față de muncă, de viață, dar mai 
ales față de responsabilitatea a- 
cestei vîrste. promisesem să re
venim. O facem' acum.

Modificările calitative ale acti
vității economice a Uzinei „Vul
can" generează noi cerințe în 
ceea ce privește personalul și 
pregătirea tînărului muncitor. 
La „Vulcan" se vor produce ca
zane necesare termocentralelor 
noastre. Investițiile alocate de 
stat pentru creșterea capa
cității uzinei se ridică la 
sume fabuloase. Din acestea, 
80 la sută vor fi desti
nate noilor capacități de produc
ție. Am raportat aceste cifre la 
viitor ; dar este vorba de un vii
tor care deja a început. Și rea
litatea cu care se confruntă mai 
întîi, în vederea găsirii unor so
luții utile, este randamentul tî
nărului în procesul de producție, 
deplina lui integrare profesio
nală și socială. Integrarea pre
supune însă stabilitate. Or, după 
cum ne arată statisticile, la 
„Vulcan" numeroși tineri au fost 
tentați să-și schimbe locurile de 
muncă, circulind dintr-o între
prindere în alta, dintr-un județ 
în altul, uneori la distanțe de 
cîteva sute de kilometri.

Secretarul organizației U.T.C. 
din cadrul secției 2 mecanică- 
reducție. Mihai Lupu, făcea ob
servația că unii dintre tinerii 
tare au părăsit uzina au fost

pro-
Cite va dintre acestea 
surprins in prima 

a anchetei întreprln- 
mijlocul tinerilor de

lipsiți de voință, pentru că nu 
știau incă destul de bine ce vor. 
Alții n-au izbutit să-și formeze 
un „stil de muncă" ceea ce. in
tr-un anumit sens, reprezintă o 
distribuire defectuoasă a străda
niei, a capacității de organizare 
a muncii. Ne-am convins la 
rîndul nostru că anvergura și 
specificul mobilității lucrătorilor 
tineri sint strins legate ac mo
tivația activității în profesie. 
Motivația influențează atît re
zultatele tînărului în activitatea 
productivă cît și atitudinea sa 
(interesul sau dezinteresul) fată 
de locul de muncă. Deși marea 
majoritate a celor chestionați 
ne-au declarat că și-au ales pro
fesia din proprie inițiativă, am 
întîlnit și multi din aceia care 
au devenit muncitori intr-un a- 
numit domeniu al uzinei pentru 
că așa i-au îndrumat părinții, 
pentru că n-au avut altă posibi
litate (în sensul că n-au reușit 
la liceul teoretic — absolvenții 
școlii generale, sau la facultate 
— absolvenții liceului teoretic). 
De aici, concluzia că în mare 
parte opțiunile tinerilor nu se 
bazează pe cunoașterea detaliată 
a profesiei, pe nevoile sociale 
și solicitările fizice^ șl psihice 
ale locului de muncă, pe posi
bilitățile individuale reale. Este, 
indiscutabil, și aceasta o cauză 
a fluctuației. Multi dintre cei la 
care ne-am referit abia apucă 
să învețe cîteva repede șt încep 
să se mute din întreprindere în 
întreprindere. Concepția defici- 
tară despre muncă face de cele ( 
mai multe ori dificilă stabilita
tea lor profesională. f

într-adevăr, sînt încă multe • 
probleme de rezolvat în uzina 
noastră, este de părere și ingi
nerul Ștefan Ghioc. Unele dintre 
ele ne sînt cunoscute de mai 
multă vreme. De pildă, selecția

forfei de muncă din mediul ru
ral este un aspect la care va 
trebui să reflectăm mai serios. 
Sint dese cazurile cînd unii ti
neri vin să se încadreze la noi pe

BENONE NEAGOE
(Continuare în pag. a Il-a)

• MINERII DE LA MOTRU au ridicat la 130 000 tone cantitatea 
de lignit extrasă In plus de la începutul anului, colectivele exploa
tărilor Lupoala, Roșluța și Horăștl îndeplinindu-șl mai devreme sar
cinile de plan pe acest an.
• INTENSIFICÂND TOT MAI MULT RITMUL activității productive 

pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor stabilite pe 1975, 
minerii și preparatorii din bazinul Văii Jiului au majorat la 121000 
tone cantitatea de cărbune cocsificabil și energetic livrată unităților 
beneficiare din țară peste prevederile de plan la zi de la începutul 
anului.
• ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE REFRACTARE de ia Baru 

Mare din județul Hunedoara și-a onorat pînă în prezent sar
cinile planului de producție pe întreg anul. Colectivele de muncă 
din întreprinderile hunedorene care au obținut acest succes vor 
Încheia bilanțul activității productive pe acest ultim an al cinci
nalului actual cu o producție suplimentară în valoare de aproape 
62 milioane lei.
• HARNICUL COLECTIV DE MUNCA al rafinăriei „Crlșana" de 

la Suplacu de Barcău, care de curînd și-a sărbătorit 10 ani de ac
tivitate, șl-a onorat la 3 decembrie sarcinile de plan pe întregul an.

Vă prezentăm unul dintre fruntașii colectivului de muncitori de la 
„Electrotehnica" din Turda. Maistrul tehnolog Mihai Gal

Foto : GH. CUCU

din întreprindere?
Calificarea, acest proces com

plex de formare a muncitorului 
stăpîn pe tehnica nouă, trebuie 
să fie rezultatul acțiunii tuturor 
factorilor educaționali. Și, în 
primul rînd, al organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi și școli, 
în ce mod se realizează colabo
rarea, cît și cum se implică or
ganizația U.T.C. din întreprin
dere în pregătirea schimbului 
de mîine. La ancheta întreprinsă 
de ziarul nostru pe această temă 
ne-au răspuns :

Petre Naidin, secretarul comi
tetului U.T.C. — Combinatul de 
îngrășăminte chimice Tr. Măgu
rele. Ne-am îndreptat atenția 
în mod deosebit înspre proble
mele formării elevilor ca mun
citori și ca oameni. în combinat 
intră zilnic 500—600 elevi. A-

ceasta ne-a făcut să intervenim, 
sâ-i eșalonăm pe parcursul săp- 
tămînii ca fiecare să folosească 
eficient timpul de practică. U- 
nii lucrează la mașini, alții în 
laborator. Membrii din comitet, 
întregul activ este răspunzător 
de modul cum se desfășoară 
practica. De altfel, secretarul 
comitetului U.T.C. din școală — 
Aristotel Poncea, răspunde în 
cadrul comitetului nostru de 
practica elevilor și este dublat 
de Constantin Sincu, responsa
bil cu problemele de muncă și 
viață. Există un plan comun de 
activitate și legătura noastră cu 
școala îmbracă diverse forme : 
participăm la adunările U.T.C. 
din școală, la nivelul secțiilor 
elevii sînt invitați la adunările 
deschise de U.T.C., îi antrenăm

VIAȚA-SUBIECT PREDILECT 
AL LITERATURII PENTRU TINERI

Titlul acestor însemnări ex
primă un adevăr axioma
tic, dar avem toată în
dreptățirea să credem că re
petarea obsesivă a unor dezide
rate capitale n-are cum datina 
scrisei noastre.

Ne-am eliberat de prejudeca
ta de un absurd grandios de a 
socoti viața pentru artist doar 
ca pe o provincie insolită în 
care adesea îi e dat să „co
boare", uimindu-se de minuni 
cotidiene, împrumutînd culori 
pentru ca în cele din urmă să se 
reîntoarcă în condiția sa, deci 
să „urce".

în viață nu coborîm.
în viață nu urcăm ca într-un 

templu căruia îi netezim lespe
zile cu umilința noastră.

Tn viață sîntem (formulă pro
vizorie, intermediară, pînă la 
dreptul suntem...) prin tot ce e 
viu în ființa noastră, prin tot ce 
ne mărturisește apăsat aparte
nența la vatra genetică, țara,

GHEORGHE TOMOZEI

prin tot ce ne e în putere să 
făptuim.

Dacă scriem despre energeti- 
cieni ori mineri, scriem despre 
noi. Noi sîntem multiplicați în 
zeci și sute și mii de ființe ce 
ne sînt de-o seamă (cînd nu ne 
depășesc), despre trecerea noas
tră prin viață avem datoria să 
vorbim și întrebările obștii sînt 
întrebările noastre. Și ale noas
tre. Realizînd ideea acestei to
tale implicări cu viața eroilor, 
posibililor eroi de literatură, 
realizăm una din condițiile esen
țiale ale reușitei.

Vom izbuti astfel să înțelegem 
ce anume gîndesc tinerii socie
tății construind socialismul, cum 
gîndesc și se întruchipează în 
epica diurnă efortul lor unanim. 
Și mă întreb din nou, cu tris-

tețe, care sînt marile cărți ale 
ultimului deceniu care răsfring 
viața ultimului deceniu ? Nu 
cred în literatura soldaților ne- 
instruiți ori cu termen redus care 
scriu proze despre război. După 
cum cred că apariția în noile 
orașe a unei adevărate ciupercă- 
rii de bărulețe nu e principalul 
semn civilizator al ofensivei 
noului. Cum se face atunci că 
eroi și eroine cu nume bizare, 
de cățeluși și pisicuțe (Riky, 
Piky, Ro etc.) își debitează lun
gile monologuri tocmai ?n ase
menea bodeguțe exotic botezate 
bar ?

Cred că lipsa de curaj, nepu
tința comunicării cu cei din mij
locul cărora s-au ridicat (ori 
din care au coborît...), superficia
litatea documentării (concepute 
după ritualul oficiilor de turism), 
comoditatea ori, mai grav, bătă
lia pierdută în lupta cu Inerția

(Continuare tn pag. a ll-a) j

la concursurile profesionale, 
sîntem prezenți la ședințele cu 
părinții, iar cînd sînt cazuri 
deosebite, vizităm elevii la do
miciliu împreună cu diriginții. 
Pe elevii din anii terminali îi 
îndrumăm în realizarea proiec
telor de diplomă. In lumina sar
cinilor stabilite la Congresul al 
X-lea al U.T.C. ne-am gîndit 
la unele măsuri între care ele
vii cei mai buni să conducă, 
sub supravegherea specialiști
lor, instalații, să-i cuprindem 
pe cei pasionați de tehnică în 
comisia tehnico-științifică, să 
antrenăm elevii la concursul 
„Cupa chimistului" etc.

Constantin Teodorescu — se
cretarul comitetului U.T.C. în
treprinderea „Autobuzul14 — 
București. Ne ocupăm îndea
proape de pregătirea elevilor, 
asigurîndu-le locuri de muncă, 
îndrumare, asistență tehnică, 
sculele de care au nevoie. Sîn
tem în mijlocul lor tot timpul, 
chiar și la adunările pe clasă, 
în egală măsură ne interesează 
însă ce gîndesc elevii, cum se 
comportă, ce condiții de viață 
au. De cel puțin două ori pe 
săptămînă mergem în cămine, 
discutăm c.u comitetele, urmă
rim modul cum se desfă
șoară întrecerea, stimulăm 
și apreciem spiritul gospo
dăresc. Au fost cazuri cînd 
am discutat cu părinții 
unor elevi, chemîndu-i de 
la Buzău, Suceava, etc. Școala 
și întreprinderea trebuie să ac
ționeze în permanență pe ace
eași lungime de undă. în aceas
ta idee diriginții ar trebui să 
vină mai^ des în întreprindere, 
să ia legătura cu noi, cu maiș
trii, ca împreună să soluționăm 
orice problemă care se ridică, 
întors de la Congres, am discu
tat, la nivel de comitet și sec
tor, măsurile pe care să le 
luăm pentru perfecționarea con
tinuă a pregătirii cadrelor noas
tre viitoare. Vom crea în ate
lierele școală un climat de în
treprindere. îi vom antrena la 
concursurile noastre profesiona
le, îi vom integra în activitatea 
cultural-sportivă.

Ing. Dan Vueric, directorul 
Grupului școlar „Autobuzul" j

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a ll-a)
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FE AGENDA ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 
COMUNIȘTI, UN OBIECTIV PRIORITAR

SESIUNEA DE EXAMENE
Nu mai este mult pînă Ia debutul primei sesiuni de examene a 

anului universitar. Pregătirea acestui important moment al vieții 
universitare se află în centrul preocupărilor asociațiilor studenților 
comuniști din facultăți și institute. Se vizează obținerea unor re
zultate superioare, corespunzătoare obiectivelor stabilite la Confe
rința a X-a a U.A.S.C.R. Ne-am adresat tovarășului Gheorghe Sin- 
dilă, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar 
București, pentru a afla amănunte despre măsurile luate în vederea 
pregătirii și desfășurării exemplare a sesiunii de examene.

— Sesiunea de examene, prin 
rezultatele fiecărui student, tre
buie să reprezinte o veritabilă 
racordare a activității profesio
nale la exigențele sporite stabi
lite de Congresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R. Sînt cunoscute efec
tele negative pe care le-au avut 
în anii precedenți pregătirile 
făcute în pripă, munca în salt, 
in unele cazuri, superficialitatea 
cu care unii studenți au privit 
acest important moment de bi
lanț al activității profesionale. 
De aceea, încă de la începutul 
semestrului a fost acordată o a- 
tenție sporită impulsionării pre
gătirii ritmice, îndeplinirii de 
către fiecare student a tuturor 
obligațiilor universitare. Pentru 
studenții anilor I au fost orga
nizate întîlniri cu cadre didac
tice, cu studenți din anii mai 
mari, facilitîndu-li-se o familia
rizare rapidă cu exigențele și 
disciplina studiului individual, 
în luna noiembrie, s-au organi
zat discuții operative, cu parti
ciparea cadrelor didactice, cu 
grupele în care s-au constatat 
rămîneri în urmă în pregătirea 
profesională. în vederea unei 
programări judicioase a exame
nelor, asigurării materialului bi
bliografic și suplimentării orelor 
de consultație.

O inițiativă interesantă a Con- 
Biliului U.A.S.C. din Institutul 
politehnic București a constitui
t-o redactarea unui amplu mate
rial referitor la tehnica studiu
lui individual care a fost prezen
tat în adunările generale A.S.C.

— Sesiunea de examene 
implică, în același timp, o 
serie de măsuri menite să 
faciliteze o utilizare eficientă 
a timpului de pregătire, a 
spațiului necesar studiului. 
Ce măsuri se vor lua in a- 
cest sens ?

— Bibliotecile și sălile de lec
tură vor funcționa după un pro
gram prelungit (8—22, iar dumi
nica 8—16) ; în colaborare cu co
mitetele de cămin, consiliile 
U.A.S.C. vor amenaja spații co
respunzătoare la cluburile uni
versitare și în sălile repartizate 
de institute, iar la Blocul N — 
Regie se va amenaja o biblio
tecă administrată de studenți. 
Consiliile U.A.S.C. (A.S.C.) din 
institute și facultăți, în colabo
rare cu organele de învățămînt 
vor urmări ca toate sarcinile 
studenților (proiecte, lucrări de

Ce loc 
ocupă 
școala 
(Urmare din pag. I)

Aș începe cu un fapt care mi 
se pare convingător pentru co
laborarea dintre școală și între
prindere, cu faptul că avem un 
plan de 1,7 milioane lei și am 
realizat peste 3 milioane. Lu
crăm, pe bază de contract, re
pere din producția curentă a 
întreprinderii, unde există și un 
atelier școală. Un ajutor deosebit 
11 avem din partea comitetului 
U.T.C. în educarea elevilor în 
spiritul cultului muncii. Ing 
Constantin Diaconescu, director 
adjunct al întreprinderii, Tibe- 
riu Hațeganu, membru în comi
tet, Constantin Teodorescu, se
cretarul, au venit deseori în 
mijlocul elevilor vorbindu-le 
despre îndatoririle profesiona
le. despre perspectivele de dez
voltare a întreprinderii. Elevii 
noștri fac parte din echipele 
sportive ale întreprinderii, vi
zionează în comun spectacole. 
Așa s-a realizat sudura între 
cele două organizații. Absolven
ților le va fi foarte ușor să se 
integreze profesional dar și pe 
linie de organizație.

Constantin Borțun, secretarul 
comitetului U.T.C., Grupul șco
lar de construcții — Alexandria: 
Simțim nevoia unei îndrumări 
mai concrete din partea comite
telor U.T.C. ale întreprinderilor 
unde facem practică și în pri
mul rînd al I.C.M.T. care ne 
patronează. Este adevărat că 
fac parte din comitetul U.T.C. 
al întreprinderii, dar, într-un 
fel, onorific, de vreme ce nu 
am nici o responsabilitate, nu 
am fost chemat la nici o ședin
ță. Ne întîlnim foarte rar cu 
tovarășii din comitet. Secreta
rul vine cînd este un eveniment, 
cum a fost conferința U.T.C. a 
școlii. Nici atunci cînd îi in
vităm la acțiunile noastre nu 
răspund favorabil. Așa de exem
plu am organizat la anii I o 
dezbatere pe tema „Dragostea 
față de meserie**. Ar fi fost bine 
dacă ar fi venit un tovarăș de 
pe șantier, dar... Ne-am 
descurcat și noi cum am pu
tut. Eu văd colaborarea în rea
lizarea unor acțiuni comune, 
profesionale, culturale, sportive.

Aurel Broscaru, directorul 
Grupului școlar de construcții — 
Alexandria : Colaborarea nu 
trebuie să rămînă la nivelul 
vorbelor frumoase sau al inten
țiilor. Este nevoie ca organiza
țiile U.T.C., îndeosebi cea de 
la I.C.M.T. să se ocupe mai 
mult de educarea elevilor prin 
muncă și pentru muncă. Se în- 
tîmplă ca uneori elevii să fie 
folosiți la munci necalificate : 
căratul unor materiale, curățenie 
etc. Sâ ne ajute în organizarea 
unor întîlniri cu specialiști, 
muncitori fruntași. Mă gîndesc 
că s-ar putea organiza echipe 
formate din tineri muncitori și 
elevi care să meargă în școlile 
generale din județ și să vor
bească copiilor despre frumuse
țea muncii de constructor. 

laborator, lucrări de control, lu
crări practice) să fie realizate 
pînă la sfîrșitul lunii noiembrie. 
Comitetele de cămin au datoria 
de a remedia pină la 1 decem
brie toate defecțiunile semnalate 
în cămine, iar comitetele de can
tină, împreună cu factorii răs
punzători din partea institutelor, 
vor asigura un meniu îmbună
tățit pe perioada sesiunii.

— Sesiunea de examene 
presupune, ca și in anii pre
cedenți, o muncă deosebită 
în vederea popularizării re
zultatelor. Care vor fi prin
cipalele obiective ale agita
ției audio-vizuale ?

— în fiecare facultate va fi 
expusă ,«oglinda sesiunii4* cu as
pecte și rezultate pozitive și ne
gative din sesiune ; gazetele 
profesionale vor avea o tematică 
mobilizatoare pentru sporirea e- 
forturilor studenților în vederea 
obținerii unor rezultate cît mai 
bune. Rezultatele deosebite ob
ținute de studenți, grupe și ani 
de studii vor fi popularizate la 
gazetele profesionale și la sta
țiile de radioamplificare din 
complexele studențești, iar la 
sfîrșitul sesiunii în facultăți și 
institute, fruntașii vor fi popu
larizați în panouri de onoare.

— Atît la nivelul institute
lor, cît și la nivelul Centru

INTEGRAREA TINERILOR
ÎN PRODUCȚIE

(Urmare din pag. 1) 

perioada iernii și, imediat ce dă 
firul ierbii, iau drumul satului. 
Cei care fac naveta întârzie de 
regulă de la program, căutând 
justificări pentru orele absen
tate : transport deficitar, greu
tatea de a se scula de diminea
ță, oboseală, distanța... Sint, a- 
poi, chiulangiii care își pregă
tesc de fiecare dată un alibi, o 
scuză „convingătoare". Cu ei a- 
vem cel mai mult de lucru. Un 
aspect delicat constă în aceea că 
mulți dintre factorii care acțio
nează asupra liotărîrii tinerilor 
de a părăsi uzina își exercită 
acțiunea din afară : familia, ru
dele, grupurile de prieteni, li 
auzi mereu spunînd că în altă 
parte este mai bine, mai ușor, 
mai comod Speriați de muncă, 
leneșii, comozii își string lucru
rile și pleacă. Pentru alții, mun
ca în secție nu reprezintă prea 
mult. De aceea își permit să 
vină la lucru doar dacă au chef, 
atît cit să-și asigure sursa de 
venituri pentru distracții. Munca, 

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL DE MEDICINĂ Șl FARMACIE BUCUREȘTI 
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA

1. Asistent - Catedra nr. 6 - disciplina de Biochimie, poz. 19
2. Asistent - Catedra nr. 7 - disciplina de Anatomie pentru 

M.G., poz. 10
3. Asistent - Catedra nr. 13 - disciplina de Medicină Internă, 

spit. Colentina, poz. 16
4. Asistent - Catedra nr. 13 — disciplina de Medlcinâ intemâ 

I, spitalul Brincovenesc, poz. 7
5. Asistent - Catedra nr. 14 - disciplina de Medlcinâ internâ, 

spit. Caritas, poz. 12
6. Asistent - Catedra nr. 15 - disciplina de Medlcinâ internâ, 

spit. Colțea, poz. 5
7. Asistent (psiholog) - Catedra nr. 21 - disciplina de Psi

hiatrie pt. perfecționare, poz. 7.
8. Asistent (spec, boli interne, insuf. renale) - Catedra nr. 25 

- disciplina de Chirurgie-urologie, spit. Panduri, poz. 13
9. Asistent - Catedra nr. 25 - disciplina de Chirurgie-urologie, 

spit. Panduri, poz. 14
10. Asistent - Catedra nr. 25 - disciplina de Chirurgie, spit. 

23 August, poz. 5
11. Asistent - Catedra nr. 25 - disciplina de Chirurgie, spit. 

Colțea, poz. 2
12. Asistent - Catedra nr. 25 — disciplina de Chirurgie-urolo

gie, spit. Panduri, poz. 15
13. Asistent — Catedra nr. 30 — disciplina de Obstetricâ-gine- 

cologie, spit. Filantropia, poz. 7
14. Asistent — Catedra nr. 35 — disciplina de Pediatrie, spit. 

23 August, poz. 7
15. Asistent (laborator) - Catedra nr. 32 - disciplina de Boli 

infecțioase II, spit. Colentina, poz. 6
16. Asistent stagiar - Catedra nr. 1 - disciplina Istoria medici

nii - deontologie și etică, poz. 3
17. Asistent stagiar - Catedra nr. 2 - disciplina de Fiziologie, 

poz. 19
18. Asistent stagiar - Catedra nr. 7 - disciplina de Anatomie, 

poz. 23
19. Asistent stagiar - Catedra nr. 7 - disciplina de Anatomie 

poz. 24
20. Asistent stagiar - Catedra nr. 15 - disciplina de Medicinâ 

Internâ, spit. Colțea, poz. 13
21. Asistent stagiar - Catedra nr. 15 - disciplina de Medicinâ 

internă, spit. 23 August, poz. 11
22. Asistent stagiar - Catedra nr. 15 - disciplina de Medicină 

Internă, spit. Colțea, poz. 16
23. Asistent stagiar - Catedra nr. 20 - disciplina de Neurolo

gie, spit. Colentina, poz. 11
24. Asistent stagiar - Catedra nr. 25 - disciplina de Chirurgie, 

spit. Colentina, poz. 9
25. Asistent stagiar - Catedra nr. 25 - disciplina de Chirur

gie-urologie, spit. Panduri, poz. 16
26. Electrofiziolog - Catedra nr. 20 - disciplina de Neurologie, 

spit. Colentina, poz. 72

FACULTATEA DE PEDIATRIE
1. Șef lucrârl - Catedra nr. 29 - disciplina de Oftalmologie, 

spit. Colțea, poz. 5
2. Asistent - Catedra nr. 16 - disciplina de Medicină internă, 

spit. Cantacuzino, poz. 8
3. Asistent - Catedra nr. 26 - disciplina de Chirurgie, spit. 

Caritas, poz. 7
4. Asistent - Catedra nr. 29 - disciplina O.R.L. - copii, poz. 3
5. Asistent laborator - Catedra nr. 32 - disciplina de Boli In

feefioase copii, spit. Colentina, poz. 5
6. Asistent stagiar - Catedra nr. 20 - disciplina de Neurolo

gie, spit. 23 August, poz. 4
FACULTATEA DE SPECIALIZARE Șl PERFECȚIONARE 

A MEDICILOR Șl FARMACIȘTILOR
1. Asistent - Catedra nr. 18 — disciplina de Hematologie, 

pOz. 5
2. Asistent stagiar - Catedra nr. 19 - disciplina de Nutriție și 

boli metabolice, spit. Cantacuzino, poz. 13
3. Asistent stagiar - Catedra nr. 23 - disciplina de Chirurgie 

toracică, spit. Pneumoftiziologie 1 Mai, poz. 2
4. Asistent stagiar - Catedra nr. 27 - disciplina de Chirurgie, 

spit. Cantacuzino, poz. 6
5. Asistent stagiar - Catedra nr. 28 - disciplina de Chirurgie, 

spit. Fundeni, poz. 4
FACULTATEA DE STOMATOLOGIE

1. Asistent - Catedra nr. 30 — disciplina de Obstetrică-gine- 
cologie, spit. Brincovenesc. poz. 5

2. Asistent stagiar - Catedra nr. 3 - disciplina de Fiziopatolo- 
gie pentru Stomatologie, poz. 3

FACULTATEA DE FARMACIE
1. Asistent - Catedra nr. 43 - disciplina de Fizică farmaceutică, 

poz. 3
2. Asistent - Catedra nr. 43 - disciplina de Chimie fizică, 

poz. 5
3. Asistent - Catedra nr. 44 - disciplina de Chimie sanitară, 

poz. 4
4. Asistent - Catedra nr. 44 - disciplina de Biochimie, poz. 4

Candidații la concurs vor depune la Rectoratul 
I.M.F. din București, str. Dionisie Lupu nr. 37, in 
termen de 15 zile de la data publicării acestui anunț 
in Buletinul Oficial, partea a lll-a, cererea de în
scriere, împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 
6. privind Statutul personalului didactic din R. S. 
România, publicat in Buletinul Oficial partea I, 
nr. 33 din 15 martie 1969 și in Instrucțiunile Mi
nisterului învățămîntului nr. 8453911969.

Cei care funcționează intr-o instituție de tnvă- 
țămint superior sint obligați să comunice în scris 
rectorului acesteia înscrierea la concurs.

Concursul va avea loc în cel mult 15 zile de la 
data expirării termenului de înscriere.

Pentru postul de sef de lucrări, termenul de în
scriere este de 30 zile de la data publicării în Bu
letinul Oficial ?i concursul va avea loc în termenul 
legal.

lui universitar vor funcționa 
comandamente de sesiune. Ce 
atribuții vor avea acestea ?

— Comandamentele vor fi for
mate din cadre didactice tinere, 
care vor prelua sarcinile orga
nelor de asociație pe perioada 
sesiunii. La nivelul institutelor 
se vor analiza problemele apă
rute pe parcursul sesiunii, solu
țiile și măsurile adoptate, efi
ciența lor, se vor face propuneri 
de îmbunătățire a modului de 
desfășurare a sesiunii. La nive
lul centrului universitar, sarcinile 
comandamentului se vor concre
tiza în controlul pregătirii exa
menelor, prin vizite periodice la 
cămine, în măsuri operative în 
cazul semnalării nepromovării 
sau neprezentăriî la examene, în 
participarea efectivă la examene, 
pentru urmărirea respectării Re
gulamentului privind activitatea 
profesională a studenților.

Rezultatele acestei sesiuni vor 
avea o pondere deosebită în sta
bilirea rezultatelor întrecerii 
„Fiecare A.S.C. — colectiv de 
ețlucar^ prin muncă și pentru 
muncă a studenților44, în cadrul 
căreia facultățile bucureștene au 
cucerit în ediția precedentă mai 
mult de o treime din premii. 
Dorim ca facultățile premiate 
să-și păstreze locurile fruntașe și 
să fie urmate cu rezultate deo
sebite și de studenții celorlalte 
facultăți astfel ca, la ca
pătul primei sesiuni de examene 
a acestui an universitar, să în
registrăm parametrii profesionali j 
corespunzători exigențelor ce; 
s-au formulat la cea de-a X-a 
Conferință a U.A.S.C.R.

CALIN STANCULESCU 

asigurarea unui viitor demn li 
se par acestora altceva. Sintem 
aici în fața unei atitudini față 
de viață, iar ea capătă la această 
vîrstă o însemnătate deosebită. 
Intervin aici cerințe ale formă
rii caracterului, de întărire a 
voinței, a perseverenței.

Discuțiile purtate cu tinerii, ca 
șl cu diferiții factori de răspun
dere între care tovarășul Ilie 
Ciocîrlan — secretar al comite
tului U.T C. pe uzină, ne-au con
firmat primele impresii: uteciș- 
tii de la „Vulcan" sînt receptivi 
la nou, sînt dornici să-și ridice 
continuu calificarea, să cunoas
că și să aplice noul în domeniul 
lor de activitate. Pentru a în
vinge și a îndepărta paradoxu
rile, este suficientă însă recep
tivitatea ? Sint de ajuns consta
tările ? Care este părerea dv., 
tovarășe secretar ?

„Cred că principala cauză a 
lipsurilor constatate este că nu 
reușim întotdeauna să creăm 
un curent de opinie împotriva 
unor astfel de manifestări dău
nătoare procesului de producție 
și formării tinerilor, că n-am

DIVERS, ATRACTIV, COMPLEX 
l,V IR DII CD VIN T, MODERN ®

Un experiment de tipul ace
luia încercat de noi în cadrul 
clubului „Modern44 din Capitală 
este la îndemîna oricărui acti
vist cultural care, decis să îm
bine cercetarea cu acțiunea 
practică, pornește de la cîteva 
întrebări simple, dar esențiale 
pentru a-și defini liniile direc
toare de intervenție : unde, ce, 
cum, cu cine — pentru că tre
buie să-ți clarifici de la bun 
început la ce nivel calitativ te 
afli în momentul dat, față de 
ceea ce îți propui să realizezi, 
precum și modalitățile efective 
de transformare a situației la
cunare în perspectiva alteia 
suDerioare el.

In Primul rînd, am sublinia 
că receptarea cu eficiență maxi
mă a mesajului cultural-educa- 
tiv depinde direct de sistemati
zarea structurii organizatorice, 
astfel incit ea să-ți ofere cele 
mal largi posibilități de adec
vare a metodelor și procedeelor 
de muncă la caracterul forțelor 
materiale și umane de care dis
pui. Fără suplețe și elasticitate, 
adaptarea expresiei educațio
nale la specificul publicului își 
pierde orice temei. Aceasta pre
supune, la rîndul său, informație 
precisă, identificarea faptului 
real, libertatea de a te mișca 
în sfera unui univers pe cît de 
viu și mobil, pe atît de bine 
cunoscut pînă în detalii. Teore
tic, este simplu să alcătuiești 
o tabelă pe tipuri de activități 
care să devină, ulterior, baza 
programului de animație cultu
rală, pentru că ea pleacă în chip 
firesc de la funcțiile unui întreg 
sistem legat nemijlocit de func
țiile timpului liber.

Practic însă, respectarea șl 
satisfacerea necesităților de or
din educativ ale colectivităților.

reușit încă să activizăm masa 
uteciștilor împotriva tinerilor in- 
disciplinați șl delăsători. Poate 
și pentru faptul că noi înșine, 
cadrele U.T.C., am fost preocu
pați mai mult de sarcinile de 
producție și mai puțin de munca 
cu omul. Aspectele relevate de-a 
lungul acestei investigații apar, 
in general, ca urmare a superfi
cialității cu care unii tineri 
înțeleg să-și înceapă viața de 
muncitor. Atitudine regretabilă 
— în puternic contrast cu peisa
jul muncii și hărniciei în care 
strălucesc faptele meritorii ale 
colegilor lor de generație. De
sigur, asemenea manifestări sînt 
combătute în general cu fermi
tate de organizațiile noastre. 
Uneori însă, ca în- exemplele 
arătate, nu și cu eficiența ne
cesară..."
Ancheta noastră la Uzina „Vul

can" se cere într-un fel con
tinuată. Nu stă în intenția noas
tră să facem recomandări. Ele 
se desprind din situațiile pre
zentate. Grabnica remediere a 
acestora este imperios necesară. 

familiilor, persoanelor din zona 
deservită implică inițierea în 
preocupările și aspirațiile lor 
culturale. Judecind după rezul
tatele de astăzi ale clubului „Mo
dern44 s-ar putea crede că noi 
dispunem de o situație pri
vilegiată în acest sens. De fapt, 
nu posedam nici una din infor
mațiile necesare și n-aș putea 
susține că după 12 săptămîni de 
experiment izbutisem să aflăm 
chiar tot ceea ce ne interesa. 
Așa s-a și născut, dealtfel, ideea 
constituirii grupului propriu da 
cercetare sociologică, înființat 
ulterior sub denumirea CET-75 
(cultură-educație-tineret) cu un 
statut de funcționare similar 
cercurilor aplicative, dar bene
ficiind de asistența științifică a 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului. Centru
lui de cercetări sociologice, in
stitutului de filozofie, a altor 
instituții cu preocupări și inte
rese similare. Sarcina prioritară 
a fiecăruia din subcolectivele 
sale este tocmai de a studia 
prin demersuri de teren, prin a- 
plicarea unor metode bazate pe 
observații, anchete, convorbiri, 
documentare, experimente, sta
tistici etc, aspirațiile cultural- 
educative ale tinerilor din sec
torul 8 sub raportul echilibru
lui dintre necesități și posibili
tăți și de a oferi organelor 
U.T.C. informații științifice și 
propuneri concrete care să con
ducă la îmbunătățirea calitativă 
a activității în ansamblul ei. 
Temele prinse în planul grupu
lui, suficient de expresive pen
tru conținutul scopurilor urmă
rite, ne scutesc, credem, de co
mentarii. Iată cîteva dintre a- 
cestea: „încercare de tipologi- 
zare a concursului cultural în- 
tr-un schimb al întreprinderii

CARTEA DE SOCIOLOGIE

Petre Andrei: OPERE
SOCIOLOGICE

Continuînd editarea operelor 
sociologice ale lui Petre Andrei, 
personalitate de înaltă ținută 
științifică și morală a gîndirii 
filosofice românești, dr. Mircea 
Mâciu demonstrează, și cu acest 
al doilea volum (Petre Andrei, 
Opere sociologice, vol. II — So
ciologia politicii și a culturii, E- 
ditura Academiei R.S.R., 404 p.), 
nu numai o cunoaștere preci
să și profundă a spațiului socio
logiei noastre interbelice, ci și 
adecvarea valorizării consecvent 
marxiste a unor idei și teorii 
apărute într-un context cultu
ral și ideologic specific.

Fără să înregistreze tribulații 
$1 inconsecvențe grave, dimpo
trivă, evoluînd consecvent spre 
o sociologie științifică, spre o 
metodă sigură de investigare a 
vieții sociale, gîndirea lui Petre 
Andrei suferă, totuși, influen
țele unor teorii idealiste, e mar
cată de poziția democrat-bur- 
gheză pe care se situează. Mai 
mult, autorul tratatului de so
ciologie generală, al amplelor 

Electrofar, în vederea optimiză
rii activității cultural-educative 
a tineretului44, „Optimizarea in
tegrării socio-cultural-profesio- 
nale a tinerelor din provincie 
în cadrul țesătoriei întreprin
derii Dacia și influența facto
rilor culturali educaționali4*, 
„Elaborarea metodologiei de ac
tivitate a teatrului C 8 și a te
maticii spectacolelor sale refe
ritoare la comportamentul și a- 
titudinea tinerilor la locul de 
muncă, în familie și societate44, 
„Rolul persuasiunii în promo
varea prin cultură a valorilor 
morale4* etc. Primele constatări 
n-au făcut decît să confirme un 
principiu aplicat încă in cursul 
experimentului inițial, anume 
acela al importanței lucrului cu 
microgrupurile reunite după cri
teriul preocupărilor particulare, 
principiu capabil nu numai să 
transmită cunoștințe, să desco
pere vocații, să cultive însușiri 
și aptitudini, să favorizeze am
bianța coparticipării la desfă
șurarea și finalizarea acțiunii 
culturale, ci, tocmai prin conse
cințele unor asemehea relații, 
să transforme așezămîntul in 
centru de interes colectiv, în in
strument de dezbatere și pro
movare a unui univers spiritual, 
prin intermediul căruia fiecare 
să-și poată împlini nevoile 
perfecționării multilaterale. Așa 
se și explică renunțarea la o se
rie de forme, cicluri, cercuri, 
intenții (balet, dactilografie. 
culturism, dansuri moderne) și 
opțiunea în favoarea altora, în 
consens cu pulsul real (infor
matică, programatori, electroni
că, tehnică foto etc) către care 
afluența continuă să fie în creș
tere.

MIRCEA TACCIU 

studii din domeniile sociologiei 
politicii și al sociologiei cultu
rii cunoaște, din sursă directă 
scrierile clasicilor marxismului, 
cum și lucrările unor gînditori 
în care tezele marxiste suferă 
refracții diverse : socialiști, a- 
narhiști, social-economiști etc. 
Dar, concepția sa ni se relevă 
nu numai prin aspecte ce țin de 
istoria filosofiei, ci și prin idei 
și teze de mare actualitate. De 
aceea, balanța efortului de va
lorizare trebuie mînuită cu ma
re finețe și competență. Dr. Mir
cea Mâciu — îngrijitorul edi
ției și autorul unei interesante 
cărți despre gîndirea lui Petre 
Andrei — conștient de dificul
tățile acestei întreprinderi, dar 
și de necesitatea pătrunderii în 
intimitatea unei astfel de opere, 
se dovedește un bun cunoscător 
atît al spiritului cît și al meto
dei valorizării obiective și exac
te a gîndirii filosofice româ
nești.

Prin tematică, studiile cuprin
se în acest volum vin să com
pleteze un gol în literatura 
noastră de specialitate. „Socio
logia revoluției**, de pildă, abor
dează fenomenul social „cel mal 
complex, mai greu de cunoscut 
și stăpînit**. Cu toate limitele 
semnalate, determinate nu în 
mod exclusiv de Ideologia sa, 
ci și de lipsa unei anumite dis
tanțări istorice față de fenome
nele la care se referă, acest am
plu studiu e conceput dintr-o 
perspectivă sociologică amplă, de 
pe o poziție științifică remarca
bilă : „Revoluția e un fenomen 
care se repetă, sub forme dife
rite adeseori în cursul istoriei. 
La Intervale variabile apar în 
viața Istorică tendințe și feno
mene noi menite să producă fră- 
mîntări și zguduiri în mersul li
niștit evolutiv al popoarelor. Re
voluția, oricum ar fi ea consi
derată, este totuși un fenomen 
istoric cu o deosebită importan
ță, căci ea pune capăt unei a- 
numite stări sociale, distruge un 
regim învechit, dar în același 
timp începe și o altă eră. Revo
luția creează valori noi. Dacă 
acest fenomen e produsul unor 
serii de antecedente sociale și 
dacă, la rîndul său, el are con
secințe importante pentru viața 
istorică, se impune să cercetăm 
ce sens are revoluția și care e 
locul ei în cursul istoriei**.

„Fascismul**, studiu publicat 
în revista „Minerva**, în anul 
1927, indică în Petre Andrei pe 
„primul gînditor român nemar- 
xist (...) care a văzut încotro se 
îndreaptă fascismul”, dezvăluind 
„fizionomia politică a acestuia, 
scopul și mijloacele sale crimi
nale**. Acest spirit militant îi va 
caracteriza activitatea pină la 
tragica sa dispariție, de care se 
fac răspunzătoare, în mod di
rect, cohortele legionare.

Articolele grupate la capitolul 
„Sociologia culturii” conțin idei 
din cele mai fecunde și actuale. 
Aici Petre Andrei caută să lă
murească probleme ale eticii u- 
niversale, ale rolului universi
tății și școlii în rezolvarea cri
zei culturii, ale raportului din
tre cultura creatoare de valori 
și cultura de masă, ale necesi
tății introducerii învățămîntului 
social-politic șl a disciplinelor 
filosofice în școală.

Probitatea științifică și morală, 
marea mobilitate spirituală și 
patosul comunicării fac din a- 
cest volum de incontestabilă ți
nută academică o scriere care se 
adresează în primul rînd tine
retului.

GRIGORE TRAIAN POP

Este autentic tînărul
care apare pe ecran 
în filmul românesc 

contemporan ?
— Ce observații aveți de făcut 

asupra tânărului personaj în fil
mul de azi ?

— Sînt mai multe, dar să ne 
oprim la cele esențiale, din 
punctul meu de vedere. Bună
oară „lumea" spirituală, carac
terologică, din care vin acești 
tineri * in filmul nostru. Perso
nal, sînt exasperată de mulți
mea „nemulțumiților" adoles
cenți din filmele noastre. O 
întreagă serie de tineri su
parăți pe viață, pe familie, pe 
societate, care-și „caută" cu 
mari chinuri interioare drumul. 
Acest punct de vedere este din 
capul locului fals. Majoritatea 
tinerilor din țara noastră nu 
cunosc astfel de frămintări me
tafizice și sint, ca să zic așa, 
mai normali in reacții. Tinerii, 
mai ales adolescenți fiind, au 
cu totul altceva de făcut decît 
să se supere pe familie și pe 
nesiguranța destinului. Să mun
cească, să învețe și să își cîștige 
dreptul plecînd fie și de la drep
tul pur și simplu de a ciștiga 
bani — de a vedea cum stau 
cu adaptarea după ce scapă de 
sub tutela familiei, societății. 
Atâta vreme cit 
ei sînt in for
mare și depind 
de ceilalți, pri
mind o educație 
atât de diversă 
și cu atât efort, 
e de presupus 
că drumul în viață și-l aleg cu 
mai puține contorsionări. Și a- 
jung la adevăr pe căi mai nor
male, Ca să dau un singur e- 
xemplu — am văzut un film, 
„Muntele ascuns" în care per
sonajul principal, un astfel de 
tânăr care a ajuns deja să fie 
„tras pe bandă" ca personaj, 
era cu totul lipsit de argumen
tație interioară ca personaj. A- 
aevărul este că e ciudat de ce 
cineaștii noștri caută cu atâta 
obstinație un singur tip de ex
cepție !
~ Poate din nevoia de con

flict. Ce conflicte, cinematogra
fic vorbind, se pot naște din
tr-o astfel de biografie simplă, 
normală, majoritară, ca cea pe 
care o propuneți ?

— Ei, asta este cu totul altă 
poveste și ține de arta conflic
tului, de talent adică. Am vă
zut filme cu două armate fa- 
ță-n față, conflict fundamental, 
și care nu mă emoționau 
deloc, nu deosebeam arma
tele și nu vedeam care e con
flictul. Cel mai grav era că nu 
mă emoționau. Un „conflict" 
care nu emoționează poate fi 
provocat el de cea mai com
plicată situație de viață in
terioară sau socială, nu trece 
ecranul la spectatori. O situație 
de viață simplă, scrisă cu înțe
legere și profundă cunoaștere a 
motivației ei obiective, scrisă 
deci cu talent, poate fl infinit 
mai conflictuală, cinematogra
fic, decît căutările forțate și 
sterile.

— Despre filmele dumnea
voastră se spune că sînt „fil
mele unei generații". Credeți 
că este o condiție, să cunoști 
dinăuntru o generație ca să 
poți face filme despre ea ? Cre
deți că numai artiștii tineri au 
șansa de a scrie filme adevă
rate despre tinerii contempo
rani ?

— Nu e o condiție, firește, 
dar s-ar putea ca acești ar
tiști să aibă prima șansă. De 
fapt, prima și singura șansă o 
are artistul cu biografie. Cele 
mai multe filme ratate sint 
produsul unor cineaști lipsiți de 
biografie, și cînd spun asta mă 
gîndesc la biografie ca noțiune 
foarte complexă. Nu se poate 
imagina un artist fără biogra
fie. Viața trebuie să impresio
neze profund, să înțelepțească 
intr-un anume fel o structură 
artistică pentru ca ea să poată 
produce opere. Există desigur 
și punctul de vedere obiectiv al 
artistului — referindu-ne la în
trebarea dumneavoastră. Cu
noaștem filme produse de oa
meni care nu făceau parte nici 
ca vîrstă din mediul investigat, 
nici ca structură morală, și 
care totuși au făcut filme foarte 
adevărate despre un anume tip 
de climat, relații și virste. Dar 
asta pot numai artiștii cu bio
grafie. Biografia o porți cu 
tine, ea îți determină medita
ția, gîndirea artistică, adevărul. 
Firește, nu este vorba de o bio
grafie îngustă, biografia amin
tirilor și întâmplărilor mele 
personale, ci și de amintirile 
părinților, ale strămoșilor, ale 
istoriei, receptate de mine și ră
mase în mine ca un tezaur din 
care se poate extrage opera ar

Convorbire cu 
MALVINA URȘIANU

VIAȚA-SUBIECT PREDILECT
(Urmare din pag. I)

(obsesia lui Labiș, pateticul), 
toate acestea fac din multe, prea 
multe cărți de proză contempo
rană, simple exerciții de stil, 
sterile demonstrații de virtuozi
tate.

S-ar cuveni să cercetăm cu 
mai mare profunzime transfor
mările extraordinare prin care 
trec oamenii țării. N-au trecut 
prea mulți ani de cînd (am 
fost martor al acestei clipe 
mari) Mihail Sadoveanu s-a 
ridicat la tribuna unui congres 
scriitoricesc pentru a anunța 
emoționat că ministrul armatei 
tocmai l-a informat că în acele 
zile intrase în cazărmi prima 
generație de recruți printre care 
nu se mai afla nici un analfa
bet! Puțini știu că în România 
anului 1975 recruții „clasici4* nu 
mai vin (în proporție zdrobitoa
re) doar de la țară, că procen
tul este spectaculos schimbat: 

tistică. Ignorarea acestui adevăr 
din partea artistului, duce la 
moneda calpă. Se întâmplă însă 
și ignorarea acestui adevăr de 
către o mare parte din critica 
de film, care nu face nici cel 
mai mic efort de a se apropia 
de universul artistului, cerin- 
du-i dimpotrivă să corespundă 
propriilor idei, de multe ori 
preconcepute, asupra subiectu
lui abordat în filmul respectiv. 
Ideea de „Plan tematic" la ca
sele de filme nu înseamnă în 
nici un caz un punct de vedere 
funcționăresc, de inventariere 
de teme. La întâlnirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu lu
crătorii din cinematografie, se
cretarul general al partidului 
ne atrăgea atenția că nici o 
temă, oricit de stringentă, ori- 
cît de valabilă, de necesară, nu 
prinde viață pe ecran numai 
prin simplul enunț, ci numai 
dacă se transfigurează artistic, 
dacă emoționează. Altfel, în loc 
de filme, citim articole de ziare 
și aflăm adevărul tematic mai 
direct, mai tranșant și intr-un 
limbaj diferit. De la o astfel de 
înțelegere superficială se ajun

ge la situația 
care mai dăinuie 
la unele case de 
filme. Se „bi
fează14 teme. A- 
vem un film „din 
mediul univer
sitar", altul „din 

mediul uzinal", altul cu „lumea 
satului" și astfel considerăm că 
ne-am făcut datoria. De la o 
astfel de concepție care rămine 
la temă — s-a ajuns și la si
tuația nefirească, probabil uni
că, a primatului scenaristului 
față de regizor. Scenaristul pro
pune distribuții, modalități de 
tratare, etc. Dar filmul este o- 
pera regizorului, sau ar trebui 
să fie, este o viziune personală 
asupra lumii, și nu mă poate 
acuza nimeni de proces de in
tenție, de vreme ce eu am sta
tutul „privilegiat" de a-mi scrie 
singură filmele.

— Este, într-adevăr, un sta
tut privilegiat. Filmele dum
neavoastră, indiferent de jude
cata asupra valorii, au unitate 
de stil.

— Asta este o altă problemă 
importantă, care ține de auten
ticitatea pe care o discutăm 
aici : tinerii pe care-i alegem 
să interpreteze rolurile în fil
mele noastre, felul cum arată, 
cum se mișcă, cum vorbesc. De 
foarte multe ori sintem în fața 
unor distribuții cel puțin arbi
trare. S-a impus, iertați-mă, 
prostește, de pildă, un stil de 
„vorbire albă" în film, ca să se 
deosebească, dragă doamne, de 
vorbirea teatrală. Dar eu cu
nosc tot felul de oameni, vor
besc în fel și chip, dar niciodată 
„alb". Oamenii au o vorbire 
colorată, care-i exprimă, care le 
exprimă interiorul uman. Pe 
urmă, orice interpretare ar tre
bui să țină seama de stilul re
gizoral despre care vorbeați. Un 
film este o unitate artistică, 
dacă stilul regizoral de pildă e 
prețios, atunci și actorii vor
besc intr-un anume fel, sau așa 
ar trebui. Adevărul se poate 
spune în mai multe feluri. Vor
biți de autentic, dar o aseme
nea discuție ar trebui să fie 
inutilă, ar trebui să nu existe 
nici film, nici personaj,* tâ^ir 
sau nu. neautentic. Noi însă 
vorbim, chiar la cercurile noas
tre profesionale, extrem de 
mult despre idei, despre ce am 
vrut să exprimăm în filme, și 
infinit mai puțin decît trebuie 
despre forma artistică, despre 
stil, despre autenticitatea mesa
jului nostru artistic. Contempo
raneitatea și complexitatea ei 
nu poate fi exprimată decît pe 
mai multe voci. Dealtfel, pen
tru că vorbim de biografia ar
tistului trebuie spus din capul 
locului că ea, în ultimă instan
ță, determină și biografia per
sonajului, realitatea acesteia. 
Este trist^ să constați la perso
najul tânăr, și-l numesc pe el 
pentru că de el discutăm, lipsă 
de farmec și de mister, lipsă 
de autentică identitate, înce- 
pînd chiar de la nume. Un nu
me „se capătă" în film, nu 
debutăm începînd așa, să anun
țăm spectatorul că acesta este 
elevul Popescu Ion. La început, 
cînd apare, e doar un adoles
cent. Despre toate acestea și 
despre multe altele încă putem 
vorbi, atunci cînd punem în dis
cuție autenticul unui personaj. 
Altfel, nu ne crede nimeni, cu 
atât mai puțin exigentul specta
tor de azi.

Interviu, consemnat de 
SMARANDA JELESCU

majoritatea oștenilor țării vin 
din orașe. Orașe foste sate, ora
șe cu destin nou, orașe fără ar
hive, cum, cu o fericită imagi
ne, le numea un confrate. Mai 
putem concepe proze cu teribi
le peripeții ale țăranului ajuns 
la oraș? Mai e valabilă impre
cația (mai ales a poeților) înce
putului de veac împotriva ora
șelor tentaculare? E cetatea so
cialistă tentaculară, îngăduie ea 
înăbușirea unor aspirații native? 
Bineînțeles, scriitorii pot lumi
na aceste întrebări și făcînd din 
scrisa lor nu literatură de gra
tuit divertisment, ci act de cer
cetare și implicare, vor răspun
de încrederii cu care sînt înconjurați.

Dar pînă atunci, un sentiment 
de insatisfacție îl face pe citi
tor să fie mai circumspect cu 
cartea pe care librarul i-o ofe
ră știind că are dreptul să pri
mească în mîinile generoase 
cartea, cărțile așteptate...
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ȘEDINȚELE PLENARE ALE CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
Miercuri dimineață, au avut 

loc plenarele consiliilor oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană din Re
publica Socialistă România.

In informarea prezentată in 
cadrul ședinței Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară s-a subliniat că pe
rioada care a trecut de la pre
cedenta plenară s-a caracterizat 
prin desfășurarea intensă a vie
ții politice, economice și socia
le în România.

Evenimentul cel mal impor
tant al acestei perioade — s-a 
arătat — l-a constituit Congre
sul al XI-lea al partidului, cara 
a deschis o etapă nouă în is
toria României. în spiritul poli
ticii partidului de repartizare ar
monioasă a forțelor de producția 
pe întreg teritoriul țării, de ri
dicare economică accelerată a 
județelor mai puțin dezvoltate, 
congresul a stabilit ca pînă în 
anul 1980 fiecare județ să reali
zeze o producție industrială de 
cel puțin 10 miliarde lei anual. 
Această orientare de creare a 
unei puternice baze economice 
în toate județele țării va ampli
fica suportul material al depli
nei egalități în drepturi a tu
turor cetățenilor patriei.

Totodată, s-a subliniat că 
transformările privind structura 
socială a țării, precum și dez
voltarea relațiilor de colabora
re și frăție dintre clasa munci
toare, țărănime, intelectualita
te și celelalte categorii sociale
— animate de aceleași intere
se și idealuri in lupta pentru 
dezvoltarea socialistă și comu
nistă a României — vor întări 
și mai mult unitatea și coeziu
nea oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, în jurul 
partidului, vor determina omo
genizarea crescîndă a societății 
noastre.

Subliniind că Programul parti
dului exprimă o concepție cla
ră marxist-leninistă — bazată 
pe o analiză științifică de larg 
orizont — privind rolul națiu
nii, al statului național inde
pendent în epoca actuală, în 
condițiile construirii socialismu
lui și comunismului, informa
rea a evidențiat că partidul 
nostru consideră dezvoltarea pe 
o treaptă superioară a națiunii, 
întărirea continuă a statului na
țional, a independenței și su
veranității sale, drept parte in
tegrantă a luptei p?htru făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate și edificarea co
munismului în România. înflo
rirea națiunii socialiste, a sta
tului național independent și 
internaționalismul proletar con
stituie două laturi inseparabile, 
aflate într-o unitate dialectică, 
ale construcției socialismului.

în urma analizei științifice a 
realităților istorice și a per
spectivelor de viitor — s-a su
bliniat în informare — partidul 
nostru apreciază că preocuparea 
pentru asigurarea deplinei ega
lități în drepturi a oamenilor 
muncii din rîndurile naționali
tăților conlocuitoare, pentru 
soluționarea problemelor lor 
specifice, pentru cimentarea 
unității și frăției tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de na
ționalitate, își păstrează impor
tanța în întreaga perioadă a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și trecerii 
treptate la comunism.

Relevînd faptul că documen
tele Congresului al XI-lea afir
mă cu deosebită pregnanță, ca 
necesitate obiectivă, creșterea 
rolului conducător al partidului, 
informarea a evidențiat că a- 
cest rol al partidului este recu
noscut de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
pentru politica sa justă, mar
xist-leninistă care se identifică 
deplin cu interesele vitale ale 
maselor populare.

Subliniind că la elaborarea 
documentelor de excepțională 
valoare teoretică, ideologică și 
.politică adoptate de congres o 
contribuție decisivă a adus tova
rășul Nicolae Ceaușescu, infor
marea a relevat că prin reale
gerea tovarășului Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, congresul a demonstrat 
în mod strălucit dorința fier
binte a întregului partid, a tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ca 
cel mai stimat și iubit fiu al 
patriei să fie în continua
re în fruntea partidului și 
poporului. Sîntem conștienți
— s-a arătat — că marile 
succese obținute pe calea 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pe calea 
bunăstării și fericirii tuturor 
fiilor patriei, mărețele per
spective deschise în fața Româ
niei socialiste sînt strîns le
gate de gîndirea și munca se
cretarului general al partidului, 
de proeminenta personalitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Hotărîrile adoptate de congres
— a relevat informarea^ — ne 
dau certitudinea deplină a rea
lizării cu succes a năzuințelor 
întregului nostru popor de fău
rire a comunismului pe pămîntul 
României. De aceea, oamenii 
muncii de naționalitate maghia
ră din România, în strînsă uni
tate și frăție cu poporul român, 
aprobă din toată inima politica 
internă și externă a partidului
— expresie fidelă a voinței tu
turor fiilor patriei noastre 
comune.

Amintind succesele obținute 
de oamenii muncii din Capitală, 
din majoritatea județelor țării 
în realizarea cincinalului îna
inte de termen, informarea pre
zentată a arătat că printre aces
tea se numără și județele Co- 
vasna, Satu-Mare, Mureș, Bihor, 
Cluj și altele, în care sarcinile 
de dezvoltare economico-socială 
se înfăptuiesc prin conlucrarea 
armonioasă a oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități. Conducerea 
partidului și statului nostru a- 
preciază că succesele dobîndite 
sînt rezultatul muncii eroice, 
pline de abnegație a clasei noas
tre muncitoare, a inginerilor și 
tehnicienilor, a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate.

Un capitol important al infor
mării a fost consacrat alegerilor 
de la 9 martie 1975, subliniln- 
<lu-se că reprezentarea cores

DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ Șl GERMANĂ
punzătoare In Marea Adunare 
Națională și consiliile populare 
a oamenilor muncii aparținînd 
naționalităților conlocuitoare 
constituie o strălucită confirmară 
a politicii naționala marxist-le- 
niniste promovate de partidul 
nostru. După cum se știe, în 
Marea Adunare Națională 88,7 
la sută din deputati sint români, 
8.2 la sută maghiari, 2.2 la sută 
germani «i aproape 1 la sută dS 
alte naționalități. In consiliile 
populare, naționalitățile conlo
cuitoare slnt reprezentate In ra- 
port cu ponderea lor în cadrul 
populației totale din fiecare ju
deț și localitate.

O manifestare elocventă a e- 
galității în drepturi o constituie 
însăși componența națională a 
partidului, care se află în con
cordantă cu structura națională 
a populației țării. Dintre cei 
peste două milioane și jumătate 
de membri de partid, aproape 89 
Ia sută sînt români, peste 8 la 
sută maghiari, circa 1,5 la sută 
germani și 1.5 la sută de alte 
naționalități. La fel se prezintă 
situația și în privința organiza
țiilor de masă și obștești, pre
cum și în organele de condu
cere centrale și locale de partid, 
de stat, ale sindicatelor și 
U.T.C.-ului, ale mișcării de fe
mei, ale celei pionierești etc.

în informare s-a acordat o a- 
tenție deosebită amplei activități 
politice, ideologice și cultural- 
educative de masă ce se 
desfășoară în întreaga tară. în 
această activitate largă și cu
prinzătoare se integrează, ca 
parte componentă, munca cul- 
tural-educativă de masă desfă
șurată în rîndul populației ma
ghiare din România. în locali
tățile cu populație de naționa
litate maghiară mai numeroasă, 
activitățile educative se desfă
șoară și în limba maternă a a- 
cestei populații. Cultura națio
nalităților conlocuitoare fiind 
parte integrantă a patrimoniu
lui cultural al întregii țări, oa
menii muncii maghiari de la 
orașe și sate participă, împre
ună cu oamenii muncii români, 
la larga* mișcare artistică de a- 
matori în cadrul căminelor și 
asociațiilor culturale, caselor o- 
rășenești de cultură, cluburilor, 
caselor tineretului și ale sin
dicatelor.

Ample manifestări politice si 
culturale au fost prilejuite de 
cea de-a 375-a aniversare a pri
mei uniri a Țărilor Române sub 
Mihai Viteazul, eveniment ce 
s-a transformat într-o mare 
sărbătoare a întregului nostru 
popor. în cadrul aniversărilor 
s-a acordat atenție și eveni
mentelor prilejuite de aniver
sarea unor personalități, a unor 
publicații și instituții culturale, 
printre care adunările comemo
rative consacrate lui Heltai 
Gaspar și Apaczai Csere Janos, 
aniversările lui Jozsa Bela, Bo
lyai Farkas, Misztotfalusi Kiss 
Miklos,* precum și cea prilejui
tă de înființarea ziarului „Bras- 
soi Lapok“. Anul viitor va fi 
marcată împlinirea a 50 de ani 
de la apariția revistei „Korunk“, 
a 380 de ani de la răscoala se
cuilor din 1596, a 300 de ani de 
la nașterea lui Rakoczi Fe
renc II.

O atenție deosebită a fost 
consacrată în informare presei 
în limba maghiară, care apare 
într-un tiraj mediu de 563 700 
exemplare la o apariție, pre
cum și emisiunilor radioului și 
televiziunii române în limbile 
naționalităților conlocuitoare ; 
azi se difuzează pe undele ra
dioului in limba maghiară o e- 
misiune zilnică de 5 ore și ju
mătate, iar la televiziune o emi
siune săptămînală de 150 de mi
nute.

Relevînd că activitatea edito
rială în limbile naționalităților 
conlocuitoare are ca sarcină să 
contribuie la educarea comunistă 
a cititorilor, informarea a arătat 
că anul trecut au fost editate în 
limba maghiară 255 titluri în
tr-un tiraj total de circa 2 000 000 
exemplare, iar pînă la 15 noiem
brie 1975 circa 200 titluri in cir
ca 1 700 000 exemplare, ponderea 
cea mai mare revenind edituri
lor „Kriterion", „Dacia“ și „Ion 
Creangă". Volumele publicate în 
ultimii ani sînt cronici despre 
fapte și profiluri caracteristice 
efervescenței creatoare din țara 
noastră, dovezi grăitoare ale 
unității oamenilor muncii de 
diferite naționalități, înfrățiți în 
opera de edificare a socialismu
lui. Lucrările cuprinse în colec
țiile „Clasici maghiari", „Scrii
tori maghiari din România", 
„Biblioteca școlarilor", „Teka“ și 
altele, pe lingă valoarea lor ști
ințifică, sînt, în același timp, do
vezi convingătoare ale sprijinu
lui moral și material de care se 
bucură naționalitățile conlocui
toare în păstrarea și dezvoltarea 
valorilor culturale specifice.

înfăptuind cu consecvență sar
cina de a contribui la educația 
patriotică, la cultivarea idealu
lui de frăție dintre oamenii 
muncii români și cei din rîndurile 
naționalităților conlocuitoare, e- 
diturile au pus la dispoziția citi
torilor din rîndurile naționalită
ților conlocuitoare, prin inter
mediul traducerilor, unele opere 
de marfe valoare ale literaturii 
române clasice și contemporane, 
care au stîrnit un larg interes. 
Totodată, a continuat traducerea 
în limba română a celor mai 
valoroase opere ale scriitorilor 
aparținînd naționalităților conlo
cuitoare. Apariția recentă a pri
mului volum al monumentalului 
„Dicționar istoric al lexicului 
maghiar din Transilvania" este 
considerată de critica de specia
litate un moment științific și 
editorial remarcabil.

Informarea a evidențiat că, 
datorită grijii partidului, a 
secretarului său general, activi
tatea editorială în limbile națio
nalităților conlocuitoare n-a fost 
niciodată atît de bogată și di
versă ca în zilele noastre.

Un larg capitol al informării 
a fost consacrat dezvoltării în- 
vățămîntului cu predarea în 
limba maghiară. S-a relevat că 
în anul școlar 1974/1975 rețeaua 
învățămîntului în limba maghia
ră (învățămînt de zi, seral și 
fără frecvență) cuprinde 2 668 de 
unități și secții și că față de 
anul școlar anterior rețeaua a 
crescut cu 72 de unități și secții, 
în grădinițele, școlile generale 
și liceele cu predarea In limba 

maghiară au fost cuprinși,. în 
anul școlar 1974—1975, un număr 
de 241 728 copii și elevi, cu 13 122 
mai mulți decît în anul școlar 
precedent, iar în învățămîntul 
superior, la cursurile de zi, au 
fost cuprinși, în anul școlar
1974—1975, un număr de 6188 
studenți maghiari, cu 209 mai 
mulți decît în anul universitar 
anterior. Informarea a relevat 
că în anul universitar 1974— 
1975, în cinci instituții de învă- 
țămînt superior, la 48 de spe
cialități, cursurile s-au predat 
atît în limba română, cît și în 
limba maghiară.

Concomitent cu dezvoltarea 
rețelei școlilor cu predarea în 
limba maghiară, informarea a 
arătat că s-a îmbunătățit și con
ținutul învățămîntului, în cadrul 

măsurilor stabilite pentru între- 
ful învățămînt din țara noastră, 
mbunătățirea planului de învă- 

țămînt al școlii generale, prin 
introducerea unui număr sporit 
de ore de limbă română la cla
sele I—IV, a avut ca efect o 
mai bună însușire a acestei 
limbi. în vederea îmbunătățirii 
însușirii atît a limbii române, 
cit și a celei materne de către 
elevii din școlile generale, a în
ceput elaborarea unor programe 
și manuale noi, într-o concepție 
modernă. Pentrul anul școlar
1975—1976 s-au editat 109 titluri 
de manuale în limba maghiară, 
într-un tiraj de 980 000 exem
plare.

Referindu-se în încheiere la 
activitatea Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
din România, informarea a sub
liniat că, sub conducerea și în
drumarea directă a C.C. al 
P.C.R.. Consiliul și-a adus contri
buția la mobilizarea oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară în vederea transpunerii 
în viață, împreună cu toți cetă
țenii patriei, a obiectivelor de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara 
noastră. Ca parte componentă a 
Frontului Unității Socialiste, 
consiliul a participat la întreaga 
activitate a acestuia, militînd 
pentru continua întărire a frăției 
dintre oamenii muncii români și 
cei de naționalitate maghiară, 
pentru dezvoltarea muncii unite 
închinate înfloririi patriei, pen
tru întărirea continuă a unității 
moral-politice a întregului po
por.

Pornind de la Importanța co- 
vîrșitoare a dezvoltării econo
miei naționale, consiliul și-a 
adus aportul său la mobilizarea 
oamenilor muncii în vederea 
realizării sarcinilor prevăzute în 
planurile națibnale unice de 
dezvoltare a economiei. Tot
odată, consiliul a sprijinit des
fășurarea muncii politice și cul
tural-educative pe baza progra
mului ideologic al partidu
lui. în vederea dezvoltării con
științei socialiste a oamenilor 
muncii, educării maselor în spi
ritul patriotismului și internațio
nalismului socialist, afirmării 
principiilor eticii și echității 
socialiste, formării omului nou, 
cu o morală superioară, cu o 
atitudine avansată față de mun
că, față de interesele generale 
ale societății. Acționînd, sub 
conducerea partidului, pentru 
înfăptuirea politicii sale națio
nale, pentru cimentarea unității 
frățești a tuturor fiilor țării și 
dezvoltarea muncii și luptei 
unite consacrate înfloririi patriei 
comune, consiliul pornește de la 
concepția marxist-leninistă a 
partidului referitoare la aborda
rea problemelor în contextul ge
neral, preocupîndu-se de îmbi
narea armonioasă a intereselor 
naționalității maghiare cu inte
resele întregului popor. în acest 
spirit, nu se poate vorbi de ega
litatea in drepturi fără egalita
tea în domeniul obligațiilor, fără 
asumarea unei înalte responsa
bilități, de către toți oamenii 
muncii, indiferent de naționali
tate, în vasta activitate desfășu
rată pentru înfăptuirea obiecti
velor înscrise în documentele 
Congresului al XI-lea al parti
dului.

în încheiere s-a subliniat că, 
însuflețiți de mărețele perspec
tive ale înfloririi patriei, oame
nii muncii de naționalitate ma
ghiară din România sînt hotă- 
riți ca, în strînsă unitate și fră
ție cu poporul român, să-și 
dăruiască cu pasiune și înaltă 
responsabilitate patriotică în
treaga energie și capacitate de 
muncă înfăptuirii sarcinilor sta
bilite de Congresul al XI-lea al 
partidului, făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre co
munism.

în informarea prezentată în 
cadrul ședinței plenare a Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană a fost subli
niat faptul că, în perioada care a 
trecut de la ultima plenară a 
consiliului, în viața partidului și 
poporului român au avut loc e- 
venimente de seamă care au 
deschis noi perspective pe dru
mul făuririi viitorului luminos 

al patriei, al ridicării Româ
niei socialiste pe noi culmi ale 
progresului și civilizației. Eve
niment politic central, Congre
sul al XI-lea al P.C.R. a deschis 
o epocă nouă în istoria Româ
niei, adoptînd documente pro
gramatice de inestimabilă va
loare teoretică și practică — 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Programul 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
Directivele cu privire la planul 
cincinal 1976—1980 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României pen
tru perioada 1981—1990.

Nicicînd, în decursul în
tregii sale istorii, România 

nu a mai cunoscut un pro
gram constructiv de asemenea 
anvergură, cu obiective atît de 
grandioase, aprobat unanim și 
entuziast de întregul nostru po
por, de toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate — s-a 
arătat în informarea prezentată.

Relevîndu-se faptul că anii 
actualului cincinal au însemnat 
o etapă de puternic avînt econo
mic și social, de ridicare conti
nuă a nivelului de viață mate
rial și spiritual al poporului nos
tru, în informarea prezentată s-a 
arătat că realizările deosebite 
raportate de majoritatea județe
lor, printre care Sibiu, Brașov, 
Mureș, Satu Mare, Caraș-Seve- 
rin și altele, cu prilejul îndepli
nirii actualului cincinal înainte 
de termen, sînt rodul muncii în
frățite a oamenilor muncii, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, reflectă hotă- 
rîrea lor fermă de a îndeplini 
neabătut grandiosul Program al 
partidului, încrederea lor ne
strămutată în justețea politicii 
sale.

Eveniment de mare însemnă
tate în viața social-politică a 
țării, primul Congres al Frontu
lui Unității Socialiste a consti
tuit o elocventă afirmare a uni
tății și coeziunii poporului nos
tru în jurul Partidului Comu
nist Român, forța politică con
ducătoare a societății noastre.

Referitor la inundațiile care 
s-au abătut în acest an asupra 
teritoriului patriei noastre, în 
informare se arată că și de 
această dată, la chemarea parti
dului, însuflețită de exemplul 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care s-a aflat zi și 
noapte în mijlocul poporului, 
întreaga națiune s-a mobilizat, 
luptînd eroic împotriva furiei 
apelor revărsate. în această în
cleștare cu natura au fost pre- 
zenți umăr la umăr cu întregul 
nostru popor și oamenii muncii 
de naționalitate germană.

Atenția deosebită acordată de 
partid problemei naționale, so
luționării corespunzătoare a 
tuturor problemelor ce apar în 
viața și activitatea oamenilor 
muncii aparținînd naționalități
lor conlocuitoare este reflectată 
și de faptul că însuși secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a întilnit 
în mai multe rînduri și cu re
prezentanții cetățenilor de națio
nalitate germană, a onorat cu 
prezența sa lucrările a două 
plenare ale consiliului, cu care 
ocazie a dat indicații prețioase 
atît pentru activitatea acestuia, 
cît și pentru întreaga muncă 
desfășurată de organele de 
partid și de stat în rîndul națio
nalităților conlocuitoare.

Cu satisfacție deplină se poate 
constata astăzi că, datorită poli
ticii naționale marxist-leniniste 
a partidului nostru, și oamenii 
muncii de naționalitate germană 
din patria noastră au asigurată 
deplina egalitate în drepturi, se 
bucură, împreună cu întregul 
popor, de roadele politicii de 
dezvoltare armonioasă a forțelor 
de producție pe teritoriul țării, 
de succesele și binefacerile 
științei și culturii socialiste, 
participînd în mod activ la con
ducerea treburilor obștești.

în organele și în aparatul de 
partid și de stat sînt promovați 
în funcții de răspundere un nu
măr însemnat de cadre de na
ționalitate germană, ca prim- 
secretari și secretari ai unor co
mitete județene, municipale, 
orășenești și comunale de partid, 
ca primari ai uno*r localități. Cu 
ocazia alegerilor pentru organele 
puterii de stat ce au avut loc in 
acest an, au fost aleși nouă de- 
putați în M.A.N. (in județele 
Brașov, Sibiu. Timiș și Caraș- 

, Severin) și 824 de deputați în 
’consiliile populare din rîndul 
populației de naționalitate ger
mană. Reprezentanți ai naționa
lității germane fac parte din 
diferite instituții și organisme 
centrale, cum ar fi Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
Consiliul Național al Radiotele- 
viziunii, Comisia Națională de 
Demografie, Asociația „Româ
nia". Comisia Centrală pentru 
răspîndirea cunoștințelor știin
țifice și altele.

Organele de partid și de stat 
manifestă grijă deosebită pentru 

educarea patriotică și internațio- 
nalistă a oamenilor muncii, pen
tru desfășurarea activității po
litico-educative și cultural-artis- 
tice în rîndul populației de na
ționalitate germană, pentru pro
movarea valorilor ei culturale 
progresiste, parte integrantă a 
culturii socialiste a patriei noas
tre. Niciodată viața artistică și 
literară, creația științifică nu au 
cunoscut în rîndul populației 
germane o asemenea dezvoltare.

Condițiile materiale s asigurate 
acestei activități în anii puterii 
populare, instituțiile înființate 
— ca teatrele de stat în limba 
germană din Timișoara și Sibiu, 
emisiunile TV în limba germană, 
Casa de cultură „Friedrich 
Schiller" din București, casele 
memoriale și expozițiile perma

nente dedicate unor cărturari 
sau artiști germani din țara 
noastră, editurile „Kriterion", 
„Dacia" și „Facla", presa și pu
blicațiile periodice în limba ger
mană sînt o expresie a politicii 
partidului și statului nostru de 
asigurare a deplinei egalități în 
drepturi și în acest domeniu.

In cadrul acțiunilor comemo
rative ce au avut loc in aceas
tă perioadă au continuat să fie 
organizate manifestări omagiale 
dedicate unor personalități mar
cante de naționalitate germană 
din țara noastră. Se cuvin a fi 
menționate aniversarea a 100 de

în cadrul lucrărilor plenarei 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară au luat 
cuvîntul : Cziko Arpad, vicepre
ședinte al Consiliului popular, 
județul Covasna, academician 
Banyai Laszlo, Szilagyi loan — 
profesor, președintele Consiliului 
județean al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară-Sălaj, Bo- 
dor Pal, redactor șef laRadiote- 
leviziunea Română, Soos Andrei 
—• profesor, președintele Consi
liului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghia- 
ră-Hunedoara, Huszar Sandor — 
redactor șef al revistei „A Het", 
Sisak Ernest — președintele 
Consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate ma
ghiară — Timiș, Koncz Ileana — 
profesoară, Mediaș, Portik Adal
bert — profesor, președintele 
Consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate ma
ghiară — Bistrița-Năsăud, Szasz 
Zoltan — vicepreședinte al Con
siliului popular județean, pre
ședintele Consiliului județean 
al oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară — Maramu
reș, Gabor Janos — muncitor la 
Filatura din Miercurea Ciuc, 
Hajdu Gyozo — președintele 
Consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate ma
ghiară — Mureș, Ubornyi Mihai 
— prim-secretar al Comitetului 
de partid municipal — Odor- 
heiu-Secuiesc, Kocsik Iosif — 
președintele Consiliului județean 
al oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară — Arad, Vajda 
Sandor — conferențiar la Insti
tutul politehnic Brașov, Ilyes 
Albert — profesor la Liceul 
Gheorgheni, Albert Francisc — 
•conferențiar universitar, Timi
șoara, Domokos Geza, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., di
rectorul editurii „Kriterion", și 
Orosz Iosif, inginer-șef al între
prinderii de alumină din Oradea. 
Discuțiile purtate în plenară 
au dat o înaltă apreciere bo
gatului conținut de idei, hotărî- 
rilor de importanță decisivă 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism adoptate de Congre
sul al XI-lea al partidului — 
eveniment de excepțională în
semnătate istorică pentru pre
zentul și viitorul patriei, al în
tregului nostru popor.

Dezbaterile au evidențiat de
plina hotărîre a oamenilor mun
cii maghiari de a nu precupeți 
nici un efort în lupta comună 
a întregului popor pentru tri
umful politicii generale, interne 
și internaționale, a partidului. 
Au fost evidențiate eforturile 
comune, munca avîntată pe ca
re o desfășoară oamenii mun
cii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități pentru 
realizarea sarcinilor de dezvol
tare a economiei naționale, pen
tru progresul științei și cultu
rii, pentru creșterea neconte
nită a nivelului de viață mate
rial și spiritual al poporului. In 
cuvîntul lor, vorbitorii au a- 
rătat că oamenii muncii de na
ționalitate maghiară, însuflețiți 
de minunatele perspective pre
figurate de Congresul al XI-lea 
al partidului, sînt angajați, 
umăr la umăr cu frații lor ro
mâni, în vasta activitate de ri
dicare a patriei pe noi trepte 
de progres și civilizație. Rele
vîndu-se rezultatele economice, 
s-a subliniat că între județele 
care au îndeplinit planul cinci
nal înainte de termen se nu
mără și județele Covasna, Satu 

ani de la nașterea poetului prole
tar Nikolaus Schmidt și dezve
lirea unui bust al său la Arad ; 
comemorarea la Timișoara a 100 
de ani de la moartea folcloris
tului Arthur Schott, cît și ma
nifestările culturale organizate 
la Brașov cu prilejul aniversării 
a 100 de ani de la nașterea com
pozitorului Paul Richter, cu care 
ocazie a fost dezvelită o placă 
comemorativă.

Referitor la bogata activitate 
editorială în limba germană, în 
informare se arată că numai 
producția de carte internă în 
limba germană se ridică in me
die la 100 de titluri anual, iar 
numărul exemplarelor a crescut 
an de an, ajungînd în 1974 la 
290 000 de exemplare, față de 
158 000 în 1970. La aceasta mai 

trebuie adăugat efortul valutar 
pe care-1 face statul pentru im
portul de carte în limba ger
mană, care se ridică la peste 
150 000 exemplare anual.

Politica marxist-leninistă a 
partidului nostru în problema 
națională este viu ilustrată și 
în domeniul învățămîntului, în 
asigurarea condițiilor de instrui
re în limba maternă, concomitent 
cu însușirea temeinică a limbii 
române. în cadrul general de 
perfecționare a învățămîntului 
din țara noastră, au fost luate 
de Ministerul Educației și în
vățămîntului măsuri sistematice

Mare, Mureș, Bihor, Cluj și 
altele, județe în care sarcinile 
de dezvoltare economico-socia- 
le se înfăptuiesc prin munca 
unită, prin conlucrarea armo
nioasă creatoare a oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani și de altă naționalitate.

în cuvîntul lor, numeroși vor
bitori au subliniat că lărgirea 
și adîncirea democrației socia
liste oferă posibilități tot mai 
mari tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate 
privind participarea la viața 
politică-economică și socială a 
țării, la conducerea treburilor 
obștești. Ei au relevat că în 
România socialistă egalitatea 
tuturor cetățenilor este o re
alitate juridică și practică in
contestabilă, în toate sferele 
vieții politice, economice, știin
țifice, culturale și sociale.

La plenară au fost relevate 
o seamă de aspecte privind des
fășurarea muncii politico-ideo- 
logice și cultural-educative con
sacrată înfăptuirii politicii parti
dului, cultivării dragostei de pa
trie, propagării concepției mate
rialist științifice, înrădăcinării 
normelor eticii și echității socia
liste. S-a evidențiat că activita
tea culturală a naționalității ma
ghiare — parte integrantă a te
zaurului cultural socialist al 
patriei — se bucură de condiții 
și posibilități tot mai bune oda
tă cu dezvoltarea economico- 
socială a țării.

Pe baza unor fapte *1 date, 
s-au oglindit succesele obținute 
In ultimul timp privind activi
tatea în limba maghiară a pre
sei, radioteleviziunii și edituri
lor, s-au făcut recomandări pri
vind accentuarea spiritului com
bativ, militant al creației lite- 
rar-artistice.

Luările de cuvînt au abordat 
și probleme privind școlile în 
limba maternă, subliniindu-se 
că generațiile de copii și tineri, 
indiferent de limba în care în
vață. beneficiază plenar de con
dițiile tot mai bune care se 
creează în țara noastră pentru 
educația comunistă, pregătirea 
profesională, însușirea științei și 
culturii.

Plenara a examinat aspectele 
principale ale muncii desfășurate 
de Consiliu, subliniind necesita
tea îmbunătățirii activității, a 
metodelor și stilului de muncă. 
A rezultat cerința ca în viitor 
Consiliul să-și aducă aportul în 
mai mare măsură la mobilizarea 
oamenilor muncii maghiari din 
țara noastră astfel ca, în strînsă 
unitate și frăție cu poporul ro
mân, să-și consacre întreaga 
energie și capacitate creatoare 
realizării riguroase a tuturor 
sarcinilor economice, politice și 
social-culturale. *

Participant^ la plenară au re
levat faptul că oamenii muncii 
de naționalitate maghiară, ase
meni tuturor cetățenilor țării, 
sînt hotărîți să-și aducă întreaga 
contribuție la realizarea mărețe
lor sarcini trasate de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului 
nostru, să participe activ la 
munca avîntată a întregului po
por, consacrată înfloririi patriei 
noastre comune Republica So
cialistă România.

La lucrările plenarei Consiliu
lui oamenilor muncii de națio
nalitate germană au luat cuvîn
tul : Andreas Weingartner, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Bistrița, pre
ședintele Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționali- 

de îmbunătățire a învățămîntu
lui cu predarea în limba ger
mană, de asigurare a unei rețele 
școlare și preșcolare care sâ 
satisfacă opțiunile părinților și 
elevilor.

După cum este cunoscut, în- 
cepînd din anul școlar trecut — 
se arată in informare — au fost 
create, odată cu generalizarea 
primei trepte în învățămîntul 
liceal, secții cu predare în lim
ba germană la unele licee de 
specialitate, ceea ce a dus la 
creșterea ponderii absolvenților 
clasei a VIII-a care își continuă 
studiul în limba maternă și la 
diversificarea profilului învăță- 
mîntului mediu în limba ger
mană. Ca urmare, în anul șco
lar 1974—1975 au funcționat 340 
de unități și secții de grădinițe 
cu 16 087 copii, 358 de unități și 
secții ale școlii de cultură ge
nerală cu 41 661 elevi, 17 uni
tăți și secții ale liceelor real- 
umaniste cu 3 896 elevi și 12 
secții la licee de specialitate 
(mecanică, electrotehnică, con
strucții. pedagogică etc.) cu 798 
elevi. In informare au fost fă
cute, în continuare, un șir de 
propuneri pentru îmbunătățirea 
activității în acest domeniu.

Un capitol larg din informară 
se referă la activitatea Consiliu
lui oamenilor muncii de națio
nalitate germană din România, 
care, sub îndrumarea directă a 
conducerii superioare de partid, 
și-a adus contribuția la activi
tatea social-politică și cultural- 
educativă desfășurată de partid 
in rîndul populației de naționa
litate germană, ajutînd Comite
tul Central al partidului, orga
nele centrale de stat și obștești 
in cunoașterea, examinarea și 
soluționarea problemelor speci
fice ale naționalității germane, 
în concordanță cu interesele ge
nerale ale societății noastre so
cialiste, militînd pentru partici
parea tot mai activă a oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă, împreună cu întregul popor, 
la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, pentru continua întărire 
a frăției dintre oamenii muncii 
români și cei aparținînd na
ționalităților conlocuitoare.

împreună cu Consiliul oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară au fost inițiate, în co-, 
mun cu diferite organe centrale, 
analize pe teren privind dife
rite laturi ale aplicării politicii 
naționale a partidului și statu
lui nostru. Referitor la activita
tea de viitor, în informare se 
arată că este necesar să se des
fășoare pe toate planurile o 
susținută muncă politico-educa- 
tivă pentru dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor 
muncii, de educare patriotică și 

tate germană, Emil Speli, ingi
ner-șef la Trustul de construc
ții industriale Brașov, președin
tele Consiliului județean al oa
menilor muncii de naționa
litate germană, Horst Schi- 
roky, secretar al Comitetu
lui municipal de partid Si
ghișoara, Josef Krauss, miner 
la Exploatarea Petrila, județul 
Hunedoara, Nikolaus Berwanger, 
redactor-șef al ziarului „Neue 
Banater Zeitung" Timișoara, 
membru al Biroului Comitetului 
județean de partid, președintele 
Consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate ger
mană, Josef Bartl, activist al Co
mitetului județean de partid 
Satu Mare. Josef Eckenreiter, 
redactor-șef al ziarului „Die 
Woche“ Sibiu, membru supleant 
al Biroului Comitetului județean 
de partid, Ernest Wist, președin
tele Colegiului județean de par
tid Caraș-Severin, Hedwiga Hau
ser, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al M.A.N., redactor-șef 
al Editurii „Kriterion",- Franz 
Marx, președintele Consiliului 
județean Arad al oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
Erich Pfaff, director al Liceului 
„Nikolaus Lenau" Timișoara, 
Heinrich Schubkegel, inspector 
la Ministerul Educației și în
vățămîntului, Hans Helmuth 
Schneider, profesor, președin
tele Consiliului județean Alba al 
oamenilor muncii de naționali
tate germană, Margareta Kraus, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului 
orășenesc P.C.R. și primar al o- 
rașului Codlea. deputat In 
M.A.N., Ernest Breitenstein, re
dactor-șef adjunct al ziarului 
„Neuer Weg“, deputat în M.A.N.

în cuvîntul lor, vorbitorii au 
arătat că anii cincinalului 1971— 
1975 au însemnat o etapă de pu
ternic avint economic și social, 
de ridicare continuă a nivelului 
de viață material și spiritual al 
poporului nostru. înfăptuirea 
mai devreme a Directivelor 
Congresului al X-lea, realizarea 
înainte de termen a planului 
cincinal, cit și rezultatele deo
sebite raportate de majoritatea 
județelor sint rod al activității 
unite a tuturor oamenilor mun
cii, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, reflectă 
hotărîrea lor fermă de a înde
plini neabătut grandiosul pro
gram al partidului, încrederea 
lor nestrămutată în justețea po
liticii sale.

Subliniind însemnătatea Con
gresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, ei au relevat 
că documentele de inestimabilă 
valoare teoretică și practică a- 
doptate de marele forum al co
muniștilor, a căror îndeplinire 
deschide o nouă epocă în istoria 
României, asigurind poporului 
român o existență demnă, liberă, 
și înfloritoare, creează și națio
nalităților conlocuitoare, parte 
integrantă a societății socialiste 
românești contemporane, un 
cîmp vast de activitate pentru 
a-și făuri împreună cu frații 
lor români un viitor luminos. 
Aceste prevederi — au relevat 
vorbitorii — dau și oamenilor 
muncii germani nu numai sim
țul realității de azi, dar și per
spectiva istorică.

Analizînd modul în care se 
traduc în viață principalele sar
cini rezultate la plenara prece
dentă a Consiliului, participan- 
ții la discuții au subliniat cu 
satisfacție că majoritatea pro
blemelor ce le ridică viața zi 

internationalists fn vederea în
tăririi continue a frăției și prie
teniei între poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare. în 
această vastă acțiune educativă 
va trebui ca în viitor să-și 
aducă o contribuție mai mare 
și presa în limba germană, ra
dioul și televiziunea, creația li
terară, care sint chemate să 
promoveze ideologia partidului 
nostru, politica sa internă și ex
ternă. să militeze pentru culti
varea dragostei față de patrie, 
luînd totodată poziție fermă fa
ță de orice influențe străine con- 
cențici noastre.

în continuare, informarea s-a 
referit pe larg la unele aspecte 
ale stilului de muncă al Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, al birou
lui acestuia, relevîndu-se nea
junsurile ce s-au făcut simțite 
și făcîndu-se propuneri de îm
bunătățire a activității. în lumi
na sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, con
siliul trebuie să contribuie în 
mai mare măsură la efortul ge
neral al poporului nostru pen
tru înfăptuirea marilor obiecti
ve economico-sociale prevăzute 
în documentele Congresului al 
XI-lea. Revine ca sarcină fie
cărui membru al consiliului de 
a populariza sistematic obiecti
vele de bază prevăzute a fi rea
lizate în viitorul cincinal, de a 
sprijini organele și organizațiile 
de partid, conducerile unităților 
economice în asigurarea parti
cipării active a populației de 
naționalitate germană, împre
ună cu întregul popor, la înde
plinirea programului minunat 
de dezvoltare a patriei elaborat 
de partid. Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă din România — se sublinia
ză în informare — trebuie să 
devină un organism mult mai 
activ de sprijinire a conducerii 
partidului și statului nostru în 
examinarea problemelor speci
fice ale acestei populații și în 
găsirea celor mai bune soluții, 
în concordanță cu interesele 
generale ale societății noastre. 
Numai printr-o prezență activă 
a fiecăruia dintre noi, în jude
țele, în orașele și comunele în 
care trăim și muncim, în mij
locul colectivelor de muncă, 
putem să contribuim la intensi
ficarea activității desfășurate de 
organele și organizațiile de 
partid, de organizațiile de masă 
și obștești componente ale 
Frontului Unității Socialiste în 
rîndul populației de naționali
tate germană, situîndu-ne la 
înălțimea sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

de zl, ce le ridică însăși dezvol
tarea, au găsit o rezolvare jus
tă și corespunzătoare liniei ge
nerale a partidului nostru.

Vorbitorii s-au referit în re
petate rinduri la participarea 
entuziastă și activă a oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice concrete din județe, 
integrarea lor in eforturile pen
tru realizarea noilor obiective 
prevăzute de următorul plan 
cincinal pentru înflorirea fiecă
rui județ, fiecărei localități în 
parte.

Mai mulți vorbitori au subli
niat cu satisfacție faptul că în 
ultima vreme au fost promovați 
în funcții de răspundere un nu
măr însemnat de cadre noi de 
naționalitate germană, compe
tente politic și profesional, care 
aduc o contribuție tot mai va
loroasă în soluționarea proble
melor generale, cit și a celor 
specifice care privesc oamenii 
muncii de naționalitate germa
nă ; organele de partid mani
festă grijă deosebită pentru des
fășurarea activităților politico- 
educative și cultural-artis- 
tice în limba maternă, cre- 
înd, totodată, condiții din ce în 
ce mai bune pentru înflorirea 
creației spirituale și a învăță
mîntului în limba germană.

Avind In vedere că și în pre
zent un număr de cetățeni de 
naționalitate germană manifes
tă dorința de emigrare, s-a re
levat că este necesar să se des
fășoare o intensă activitate in 
spiritul poziției partidului nos
tru, care consideră că locul fie
cărui cetățean, indiferent de na
ționalitate, este aici în patria 
comună — România socialistă, 
în munca unită pentru făurirea 
unei societăți în care fiecare să 
participe activ la dezvoltarea 
rapidă a țării, să se bucure din 
plin de toate cuceririle, de toa
te libertățile și drepturile.

Este necesar, totodată — au a- 
rătat vorbitorii — să se desfășoa
re pe toate planurile o susținu
tă muncă politico-educativa de 
dezvoltare a conștiinței socia
liste, de educare patriotică, de 
întărire continuă a frăției și 
prieteniei între poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare. 
Vorbitorii au arătat necesitatea 
folosirii tuturor mijloacelor de 
educare și influențare pentru a 
explica politica națională a 
partidului, drepturile egale de 
care se bucură toți cetățenii, 
fără deosebire de naționalitate.

Participanții la discuții au cri
ticat faptul că nu toți membrii 
Consiliului, ai Biroului său au 
fost antrenați la îndeplinirea 
sarcinilor, au relevat necesita
tea îmbunătățirii componenței 
Consiliului prin cuprinderea u- 
nor cadre tinere active, care 
s-au afirmat în viața social-po
litică și au fost promovați in 
munci de răspundere.

în numele Consiliului, al tu
turor oamenilor muncii de na
ționalitate germană, din țara 
noastră, participanții au Asigu
rat că, împreună cu întregul 
popor, nu vor precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea 
cu cinste a sarcinilor ce le re
vin în realizarea cincinalului
1976—1980, în aplicarea hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. cu privire la edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria comună — 
Republica Socialistă România.
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Lucrările Adunării
Generale a O.N.U
• Adoptarea prin consens a proiectului 

de rezoluție vizind crearea Comitetului special 

pentru Carta Națiunilor Unite și creșterea 

rolului O.N.U. în lume
Comitetul pentfu problemele juridice al Adunării Generale 

a adoptat prin consens proiectul de rezoluție vizînd crearea 
Comitetului special pentru Carta Națiunilor Unite și creșterea 
rolului O.N.U. în viața internațională — document prezentat de 
România, Filipine și alte 26

Preambulul rezoluției subli
niază că stateje membre, exa- 
minînd raportul Comitetului 
ad-hoc pentru Carta O.N.U. și 
punctul românesc intitulat 
„Creșterea rolului O.N.U. în 
menținerea și consolidarea păcii 
și securității internaționale, în 
dezvoltarea cooperării între toa
te națiunile și în promovarea 
normelor dreptului internațional 
în relații]^ dintre state" și, con- 
siderînd că observațiile, propu
nerile și sugestiile prezentate 
Comitetului ad-hoc necesită o 
examinare mai aprofundată, 
hotărăsc reconvocarea comite
tului sub numele de Comitetul 
special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației.

Rezoluția adoptată fixează 
comitetului următoarele sar
cini : să examineze în detalju 
observațiile primite de la gu
verne cuprinzînd sugestiile și 
propunerile privind Carta O.N.U. 
și creșterea rolului organizației 
în viața politică și economică 
internațională ; să examineze 
orice alte propuneri concrete 
pe care guvernele ar putea sâ 
le prezinte în vederea creșterii 
capacității O.N.U. de a-și rea
liza scopul ; să enumere propu
nerile care au fost făcute în 
comitet, să identifice pe acelea 
care au suscitat interes special 
și să acorde prioritate domenii
lor asupra cărora este posibilă 
realizarea unui acord general.

Reprezentantul Senegalului a 
declarat că delegația țării sale 
s-a alăturat consensului cu toa
te că ar fi preferat ca rezolu
ția. adoptată să înscrie în mod 
expres cuvintele „revizuirea 
Cartei" și să nu fie numai sub
înțelese.

A urmat la cuvîrft reprezen
tantul R. P. Chineze, care a 
subliniat că dezbaterile din Co
mitetul juridic au dovedit că

de state membre ale organizației, 
majoritatea statelor membre ale 
organizației se pronunță în fa
voarea revizuirii Cartei O.N.U., 
a creșterii rolului acestei or
ganizații în lume, pentru ca or
ganizația să reflecte voința și 
aspirațiile țărilor mici și mij
locii, care au intrat în organi
zație cu mult după elaborarea 
Cartei.

Reprezentantul Statelor Unite 
a declarat că s-a alăturat con
sensului datorită spiritului de 
cooperare și flexibilitate dove
dit de coautorii rezoluției în ne
gocierea și elaborarea acesteia. 
Arătînd că nici un stat membru 
nu se opune eforturilor de 
creștere a rolului O.N.U. în lu
me, vorbitorul a declarat că 
țara sa sprijină propunerile ca
re vizează studierea problemelor 
legate de revizuirea Cartei.

A urmat la cuvînt reprezen-, 
tantul Angliei, care a subliniat 
că negocierile îndelungate și de
licate, care au avut loc pentru 
elaborarea rezoluției, sînt o 
dovadă concludentă a dorinței 
coautorilor de a nu marca în
ceperea activităților comitetu
lui cu o confruntare. .

Reprezentantul Franței, care 
a urmat la cuvînt, a mulțumit 
autorilor rezoluției pentru spiri
tul lor de cooperare constructi
vă în întocmirea acestui docu
ment.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice a arătat că sporirea rolului 
O.N.U. poate și trebuie realizată 
prin transpunerea în relațiile 
interstatale a prevederilor Cartei, 
în opinia Uniunii Sovietice, a 
arătat vorbitorul. Comitetul spe
cial ar trebui să-și îndrepte a- 
tenția spre măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea activității 
organizației și promovarea coo
perării între state, menținerea 
păcii și securității internaționale 
și creșterea rolului și autorității 
O.N.U. în viața politică a lumii.

Scînteia tineretului

FRANȚA - Aspect din timpul unei recente manifestații a lucrătorilor din transporturile aeriene, des
fășurata la Paris, în sprijinul revendicărilor lor economice și sociale

Proclamarea Republicii 
Populare Democratice Laos
Congresul național al reprezentanților poporului din 
Laos a hotărît în unanimitate abolirea monarhiei ți 

proclamarea republicii
Congresul național al repre

zentanților poporului din Laos a 
hotărît in unanimitate abolirea 
monarhiei în țară și proclama
rea Republicii Populare Demo
cratice Laos — a anunțat, 
miercuri, postul național de ra
dio din Vientiane, reluat de a- 
gențiile internaționale de presă.

Congresul național, reunind 
reprezentanți ai tuturor distric-

CUBA:SUCCES 
AL PRODUCȚIEI 

DE CARTE

• Dezbaterile asupra situației
din Orientul Apropiat

In plenara Adunării Generale 
a O.N.U. continuă dezbaterile a- 
supra situației din Orientul A- 
propiat în cadrul cărora repre
zentanții statelor prezintă opi
niile guvernelor lor în legătură 
cu căile și mijloacele pașnice ’ 
soluționare a conflictului și 
instaurare a unei păci juste 
durabile în zonă.

Reprezentantul Kuweitului, 
Abdalla Yaccoub Bishara, a de
clarat că, atît timp cît nu vor 
fi recunoscute drepturile legi
time ale poporului palestinian 
la autodeterminare și indepen
dență și atita timp cît trupele 
israeliene vor continua, să țină 
sub ocupație teritorii arabe, în 
Orientul Apropiat nu va fi pace.

Ahmed Esmat Abdel Meguid, 
reprezentantul Egiptului, a subli
niat câ pînă in prezent Israelul a 
re-spins rezoluțiile O.N.U. in 
problema reglementării situa
ției din Orientul Apropiat și 
continuă să țină sub ocupație 
teritorii arabe. Vorbitorul a cri
ticat hotărîrea Israelului de a nu 
participa, luna viitoare, la dez
baterile de fond din Consiliul 
de Securitate asupra situației 
din zonă.

A urmat la cuvînt ambasado
rul Israelului. Chaim Herzog, 
care a declarat că guvernul țării 
sale este gata să înceapă nego
cieri imediate fără nici un fel 
de precondițij. Noi dorim pace 
și mergem spre pace în modul

de 
de 
și

în care este fixat în rezoluțiile 
Consiliului de Securitate 242 și 
338.

A. H. Sharaf, ambasadorul 
Iordaniei, a declarat că Israelul 
trebuie să recunoască Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei. 
Negarea drepturilor poporului 
palestinian — a adăugat el — 
continuă să rămînă problema 
fundamentală a conflictului din 
Orientul Apropiat.

Lucrătorii de la Institutul 
cubanez al cărții au tipărit, 
pînă la 1 decembrie, 30 mi
lioane de cărți, obținînd ast
fel cel mai important succes 
în cei opt ani de activitate.

Totodată, cele 30 de mili
oane de exemplare reprezin
tă îndeplinirea planului a- 
nual de producție de carte cu 
o lună înainte de termen, 
cinstea primului Congres 
P.C. din Cuba.

De la înființarea sa, 
1967, Institutul cubanez 
cărții a tipărit peste 200 mi
lioane de exemplare de lu
crări, reprezentînd mai mult 
de 4 600 de titluri. în gene
ral, activitatea institutului 
este orientată spre tipărirea 
cărților destinate învățămîn
tului. înainte de 1959. in 
Cuba se tipăreau anual abia 
un milion de exemplare.

telor și comunităților din Laos, 
și-a desfășurat lucrările la Vien
tiane în perioada 1—2 decembrie 
a.c„ convocat din inițiativa Co
mitetului Central al Frontului 
Patriotic Laoțian, în conformi
tate cu dorința poporului expri
mată cu prilejul demonstrațiilor 
și mitingurilor care au avut loc 
în ultimele zile pe cuprinsul în- 

. tregii țări, la care au participat 
mii de persoane.

Congresul a acceptat abdicarea 
regelui Savang Vatthana. Tot
odată, acest forum popular a 
confirmat hotărirea privind di
zolvarea Consiliului Politic Na
țional de Coaliție și a Guvernu
lui Provizoriu de Unitate Națio
nală, care au renunțat la prero
gativele lor, în legătură cu a- 
propiata creare a unor noi or
gane ale puterii populare

ELE R E SOSIRE

Colaborare
economică

româno-bulgară
loan Avram, ministrul in

dustriei 
mașini, și 
ministrul 
mașini și metalurgiei, Iordan 
Mladenov, ministrul electro
nicii și electrotehnicii, și Sta
men Stamenov, ministrul re
surselor minerale, au semnat 
protocoale de colaborare bi
laterală între ministerele de 
resort din România și Bulga
ria. în vederea transpunerii 
în viață a sarcinilor 
trasate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și ~ 
protocoalele 
derea 
niile mașinilor-unelte, ___
pamentelor pentru industria 
navală, mijloacelor de trans
port auto, electronicii și elec
trotehnicii. A fost semnat, de 
asemenea, protocolul care a- 
probă studiul preliminar 
pentru construirea în comun 
a întreprinderii constructoare 
de mașini.

construcțiilor de 
Toncio Ciakîrov, 
construcțiilor de

Todor Jivkov 
prevăd extin- 

cooperării în dome- 
echi-

Planul de dezvoltare a econo
miei naționale a U.R.S.S. în a- 
nul 1976 prevede dezvoltarea în 
continuare a economiei sovieti
ce, ridicarea nivelului de trai al 
poporului pe baza creșterii pro
ducției și a eficienței economice 
a acesteia și întărirea capacită
ții de apărare a statului — se 
arată în raportul la proiectul de 
plan prezentat spre dezbatere 
sesiunii Sovietului Suprem al

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

VIZITA PREȘEDINTELUI S.U.A. 
ÎN R. P. CHINEZĂ

• LA PEKIN au continuat, 
miercuri, convorbirile dintre Den 
Siao-pin, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
și președintele Statelor Unite, 
Gerald Ford, care se află în 
vizită în R. P. Chineză — rela
tează agenția China Nouă.

• GUVERNUL Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și Ciprul au hotă- 
rît să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă — 
relatează agenția V.N.A.

Iugoslavia. La cele cinci facul
tăți ale noii universități studiază 
peste 8 000 de studenți.

• LA ULAN-BATOR a avut 
loc plenara C.C. al P.P.R.M. 
Plenara a dezbătut planul de 
dezvoltare a economiei națio
nale și bugetul de stat al R. P. 
Mongole pe anul 1976.

Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., a 
rostit o amplă cuvîntare.

• LA GENEVA a avut loc o 
nouă întilnire între delegațiile 
sovietică și americană care par
ticipă la tratativele bilaterale 
privind limitarea armamentelor 
strategice ofensive.

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE 
A R. P. BULGARIA

CONSTITUIREA SOCIETĂȚII 
NAVALE DE TRANSPORTURI 
COMERCIALE DIN ZONA 

CARAIBIANA

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a primit din partea șahinșahului Iranului, MOHAMMAD REZA 
PAHLAVI, următoarea telegramă :

Mulțumesc foarte cordial Excelenței Voastre pentru amabilul me
saj pe care mi l-ați adresat la plecarea dumneavoastră din Iran.

A fost o mare plăcere pentru împărăteasă și pentru mine per
sonal de a avea prilejul să primim pe Excelența Voastră și pe 
doamna Elena Ceaușescu în țara noastră.

Sînt convins că vizita dumneavoastră constituie un eveniment re
marcabil in relațiile dintre Iran și România, care a contribuit la 
întărirea pe mai departe a caldei prietenii și a cooperării fructuoase 
dintre țările noastre. în folosul reciproc al popoarelor noastre și in 
interesul păcii și înțelegerii internaționale.

împărăteasa mi se alătură pentru a transmite Excelenței Voastre 
și doamnei Elena Ceaușescu urările noastre cele mai bune de 
sănătate și fericire, precum și de bunăstare și prosperitate poporului 
prieten român.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a primit din partea președintelui Republicii Populare Angola, 
președinte al M.P.L.A., AGOSTINHO NETO, următoarea telegramă :

In numele Comitetului Central al M.P.L.A., al guvernului și *J 
poporului angolez, precum și meu personal, aș dori să exprim 
Excelenței Voastre profunde, mvîlțumiri pentru căldurosul mesaj 
frățesc transmis cu ocazia proclamării independenței Angolei și a 
învestirii mele ca președinte al Rep^jlieii Populare Angola. Reafirm 
sentimentele de profundă prietenie și solidaritate militantă ale 
poporului angolez față de poporul român.

Reafirm convingerea că, în noile condiții create prin cucerirea 
independenței noastre, recunoașterea Republicii Populare Angpla, 
stabilirea de relații diplomatice între cele două țări ale.noastre vor 
facilita întărirea relațiilor de prietenie și strinsă colaborare între 
cele două popoare ale noastre.

AGEXDA
VIZITĂ ÎNAPOIERE

Miercuri dimineața, Evanghel- 
los Averoff Tossitza, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Elene, a făcut o vizită protoco
lară generalului de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste 
România. La întrevedere și la 
convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej au luat parte Dimi
tri Papadakis, ambasadorul grec 
la București, și generalul de 
brigadă Panayotis Iliopoulos, 
atașat militar, aero și naval.

în aceeași zi. ministrul elen 
al apărării a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
patriei și a vizitat Academia 
militară.

Marți noapte s-a întors din 
Republica Islamică Mauritania 
delegația guvernamentală româ
nă condusă de Constantin Mano- 
lescu, adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului, care 
a participat la festivitățile pri
lejuite de aniversarea a 15 ani 
de la proclamarea independenței 
acestei țări.

CENACLUL
Luni, 8 decembrie 1975, 

la ora 18, în Sala sporturi
lor „Olimpia" din municipiul 
Timișoara, Cenaclul „Flacâra" 
prezintă, in prima sa ediție,

SPORI
TELEX FOTBALISTIC

In vederea participării la re
uniunea de la București consa
crată concepției președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, despre noua 
ordine economică internaționa
lă reuniune organizată de In
stitutul pentru problemele unei 
noi ordini economice internați
onale din Paris, în colaborare 
cu Academia de științe sociale 
si politice a Republicii Socialiste 
România — în continuarea dez
baterii pe această temă, inițiată 
recent la Paris de prima sesiu
ne a Consiliului general al in
stitutului — miercuri a sosit la 
București o delegație în frunte 
cu dr. Arturo Frondizi, pre
ședintele institutului.

Delegația a fost întîmpinată, 
pe aeroportul Otopeni, de 
Gheorghe Rădulescu, viceprim- 
ministru al guvernului, de alte 
personalități ale vieții politice și 
științifice din țara noastră.

TURNEU
Cu spectacolul prezentat 

miercuri seara, pe scena Sălii 
Palatului Republicii, Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Liaonin" 
din R.P. Chineză și-a încheiat 
turneul întreprins în țara noas
tră. Timp de peste două săptă- 
mînî, artiștii chinezi au susținut 
în orașele Timișoara, Reșița, 
Craiova și București, 11 specta
cole.

SEARĂ CULTURALĂ
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Finlanda. Asociația de 
prietenie româno-finlandeză, In 
colaborare cu Institutul român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, a organizat, miercuri, 
în Capitală, o seară culturală.

„FLACĂRA”
Festivalul de iarnă Flacăra 
1975. Biletele se pot procura 

de la agenția teatrală din 
municipiul Timișoara.

ILIE NĂSTASE ÎNVINGĂTOR 
IN PARTIDA CU ADRIANO 

PANATTA
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• UN PRIMA* PENTRU PARIS... ÎN 1977. Parisul a fost pri
vat de mai multe ori în decursul istoriei sale de a avea un 
primar, ca orice oraș ori comună a Franței, ori ca majorita
tea capitalelor lumii. Această injustiție făcută Parisului sub 
diferite regimuri — monarhie, imperiu și republică — este pe 
cale de a fi corectată: în această săptămînă, Adunării Națio
nale Franceze l-a fost înaintat, din partea guvernului, un pro
iect de lege care redă capitalei Franței statutul firesc, plasind 
în fruntea sa un primar ales. începînd de la revoluția din 1789, 
orașul n-a avut decît 11 primari, dintre care numai patru nu
miți în urma unor alegeri. Ultimul dintre aceștia, fusese ales 
în... 1871 • ANULAT DATORITĂ „PREA MARII PUBLICITĂȚI”. 
Existența monstrului din Loch Ness nu va mai face obiectul 
unui simpozion, a anunțat agenția France Presse. Organizatorii 
proiectatei reuniuni științifice, ce urma să examineze, în zilele 
de 9 și 10 decembrie, la Edinburg (Scoția) fotografiile lui 
„Nessie“, obținute de o expediție americană, au hotărît anula
rea acesteia, arătînd, într-un comunicat, că recent autorul fo
tografiilor a făcut ,,prea mare publicitate'* în jurul acestora, 
ceea ce împiedică desfășurarea unor discuții utile și impar- 
țiale • AN MEDIOCRU PENTRU VINURILE ITALIENE. Potrl- 
vit previziunilor oficiale. Italia va furniza pieței numai 68 mi
lioane de hectolitri de vin din producția anului 1975, față de 
77 milioane în 1974. Condițiile meteorologice nefavorabile de la 
sfîrșitul primăverii și seceta din lunile iulie și august, apoi 
ploile foarte abundente din septembrie anul acesta, au împie
dicat o bună maturizare a strugurilor, vinul italian avînd ast
fel de suferit și din punct de vedere calitativ • PENTRU O 
ALIMENTAȚIE NATURALĂ A NOU-NĂSCUȚILOR. Un număr 
de nouă întreprinderi occidentale, care produc alimente des
tinate copiilor mici, au decis să renunțe, în viitor, la recla
mele pentru produsele lor, în care afirmau că acestea ar fi 
mai indicate pentru nou-născuți decît laptele matern. „Codul 
de bună conduită comercială** adoptat de cele nouă societăți
— între care se numără și cunoscuta firmă elvețiană ,,Nestle“
— prevede ca etichetele. produselor pentru sugari să mențio
neze în viitor că alăptarea naturală a nou-născuților este, to
tuși, mal recomandabilă decît produsele respective • CU AJU
TORUL UNUI RECEPTOR DE BUZUNAR, care cîntărește nu
mai 250 de grame, abonații serviciilor de poștă și telecomuni
cații franceze vor putea percepe, începînd de luni, apelurile 
telefonice chiar dacă nu se află la domiciliu. Prin formarea 
unui număr de cod, receptorul va emite un semnal sonor care 
îl avertizează pe abonat că este chemat la telefon. Acestuia nu-i 
rămîne altceva de făcut decît să se îndrepte spre o cabină te
lefonică și să formele numărul său de acasă pentru a afla 
conținutul mesajului. în prezent, cinci emițătoare de doi kilo
wați, cu o rază de acțiune de 70 km, servesc drept releu între 
rețeaua telefonică și receptor. Se prevede ca pînă în 1979 întreg 
teritoriul Franței să fie acoperit de asemenea relee.
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• LA 3 DECEMBRIE au în
ceput la Sofia lucrările celei 
de-a Xl-a sesiuni a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria. La 
lucrări iau parte Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, alți 
conducători de partid și de stat.

Pe ordinea de zi a sesiunii fi
gurează, printre altele, adoptarea 
planului unic de dezvoltare so- 
cial-economică a Bulgariei și bu
getul de stat pe anul 1976.

• REGELE Juan Carlos l-a de
semnat, marți, în funcția de pre
ședinte al Cortesurilor și al Con
siliului Regatului pe Torcuato 
Fernandez Miranda.

• IN ORAȘUL IUGOSLAV 
Bania-Luka a fost inaugurată 
recent o nouă universitate, a 
15-a instituție de învățămint su
perior de acest gen din R.S.F.

Costa Rica, Cuba, Jamai
ca, Mexic, Nicaragua și Ve
nezuela au semnat documen
tul de constituire a Societății 
navale de transporturi co
merciale din zona caraibiană 
(„NAMUCAR"). Reuniunea 
de constituire a avut loc la 
San Jose și a fost prezidată 
de șeful statului costarican, 
Daniel Oduber. Activitatea 
concretă a „NAMUCAR" va 
începe la 1 ianuarie, pe baza 
capitalului constituit din par
ticiparea statelor membre 
(aproximativ 30 milioane de 
dolari).

U.R.S.S. de Nikolai Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al 
U.R.S.S. — relatează agenția 
TASS. Volumul producției in
dustriale — a spus raportorul — 
va crește anul viitor cu 4,3 la 
sută. Ritmul relativ scăzut de 
creștere a producției industriale 
în 1976, în comparație cu 7,5'la 
sută în 1975, se arată în raport; 
se datorește materiei prime in
suficiente provenite anul acesta 
din agricultură, consecință a 
condițiilor climaterice nefavora
bile, precum și rămînerii în ur
mă în ceea ce privește intrarea 
in funcțiune a unor noi capaci
tăți de producție.

Potrivit prevederilor de plan, 
în 1976 vor fi realizate 1 095 mi
liarde kWh energie electrică, 
vor fi extrase peste 520 milioane 
tone petrol și gaze condensate, 
industria sovietică va produce 
147 milioane tone oțel. Produc
ția agricolă globală va depăși 
nivelul mediu anual din cincina
lul trecut cu 7 la sută. în 1976, 
venitul național al U.R.S.S. va 
spori cu 5,4 la sută, iar venituri
le reale ale populației cu 3,7 la 
sută.

Referindu-se la realizările 
U.R.S.S. în anul 1975, Nikolai 
Baibakov a subliniat că în a- 
ceastă perioadă venitul național 
a crescut cu 4 la sută, iar ve
niturile reale ale populației cu 
4,2 la sută în comparație cu a- 
nul trecut.

• Ion Ionescu, singurul tehnici
an român absolvent al renumitei 
școli de antrenori de la Koln, 
pregătește de două etape for
mația C.S.M. Suceava. îl secon
dează, ca de obicei, prof. V. Du- 
ță. • Este posibilă reîntoarce
rea unora dintre „fiii risipitori" 
ai Progresului. Primul va fi, se 
afirmă la clubul din str. Dr. 
Staicovici — Viorel Năstase • 
Mateianu intenționează, de ase
menea, să-1 transfere, pentru 
sezonul viitor, pe Dumitriu III, 
care joacă momentan în divizia 
C, la ICSIM • Printre candidații 
la postul de antrenor al repre
zentativei Franței se numără si 
Helenio Herrera • în afară de 
Țegean și Dânilă, un alt fotba
list de valoare s-a împotmolit 
în paragrafele regulamentului de 
transferări. Este vorba de Bigan, 
plecat de la Satu Mare la Ora
dea, cu dorința de a juca la 
F.C. Bihor. Pe cînd soluționarea 
acestor trei litigii ? • Beldeanu, 
accidentat grav astă vară, în 
timp ce conducea mașina unui 
coechipier (Ologeanu), este com
plet refăcut. Reintrarea lui se 
poate produce chiar duminică 
în partida cu C.F.R. • Puțini 
știu că excelentul portar al Ra
pidului, Ioniță, are doar 19 ani ! 
• Ex-progresistul Dragnea și-a 
amînat debutul în „ll“-le dina- 
movist pentru retur. El a fost 
supus, recent, unei complicate 
intervenții chirurgicale la pi
cior. • Să ne reamintim împre
ună cîți jucători au părăsit în 
ultima vreme culorile Steagului 
roșu Brașov : Purcaru, Anghe- 
lini, Mateescu, M. Olteanu, Je
nei, Ghergheli, Florescu, Șer- 
bănoiu, Angliei. Ne oprim... 
din lipsă de spațiu. • Ing. Ion 
Stan, directorul Grupului școlar 
Electromagnetica ne declară :

„Grigoraș joacă la Rapid în ul
tima linie, dar la școală, unde 
este elev în anul II, stă în pri
ma linie. Catalogul îmi confir
mă afirmația. Are o frecvență 
bună și note de la 8 în sus. (D.V.)

★
Comisia de disciplină a Fede

rației Române de Fotbal a ho
tărît, în ședința de aseară, ur
mătoarele sancțiuni pentru ju
cătorii eliminați de pe teren în 
etapa trecută :

Batacliu („U“ Cluj-Napoca) — 
mustrare ; Bălăci („U“ Craiova)
— o etapă suspendat ; Iovănes- 
cu (F. C. Argeș) — o etapă 
suspendat ; Dobrin (F. C. Argeș)
— mustrare ; M. Olteanu (Spor
tul studențesc) — mustrare.

Jucătorii care au primit mu
strare sînt la prima lor abatere 
și Comisia de disciplină a ținut 
cont de acest lucru. A mai fost 
sancționat cu mustrare Crișan 
de la „U“ Craiova, pentru pro
teste și injurii adresate arbitru
lui în meciul cu Steaua. Nu vor 
juca în etapa de duminică Pexa 
(„U" Cluj-Napoca), Ciugarin 
(Sportul studențesc), Mateescu 
(Dinamo), care au acumulat cîte 
3 cartonașe galbene validate de 
Comisia de disciplină.

„Turneul campionilor* la te
nis a continuat aseară la Stock
holm cu ^desfășurarea a două 
partide. 
Năstase ] 
6—0 pe 
natta, i 
(S.U.A.) 
6—3 de 
mirez.

Campionul român Ilie 
l-a învins cu 7—6, 3—6, 
italianul Adriano Pa- 
iar Harold Solomon 
a dispus cu 5—7, 6—3, 

mexicanul Râul Ra-

merlcKafi
• Echipa feminină de handbal 

a României a debutat miercuri 
cu o victorie în noua ediție a 
campionatului mondial. în gru
pa de la Vilnius, selecționata 
română a învins cu scorul de 
24—18 (12—8) echipa Japoniei. 
Simona Arghir a înscris 8 punc
te. Astăzi, de la ora 16,00, hand
balistele românce întîlriesc for
mația Norvegiei. Alte rezultate 
înregistrate : Vilnius : Ceho- 
slovacia-Norvegia 21-12 (11—6); 
Rostov pe Don : Ungaria-Dane- 
marca 17—9 (7—6) ; Kiev : R.D. 
Germană-Polonia 24—6 (9—4) ; 
U.R.S.S.-S.U.A. 33—4 (11—2).

D. VIȘAN
• Peste 10 000 de spectatori au 

urmărit aseară pe stadionul din 
orașul Blois meciul internațio
nal de fotbal dintre echipele 
Franței și României, din cadrul 
preliminariilor turneului olim
pic. Fotbaliștii francezi au ob
ținut victoria cu scorul de 4—0 
(1—0) prin punctele marcate de 
Rouyer (3) și Fernandez.

Returul acestui meci se 
desfășura la București.

• In turneul final al Campio
natului național feminin de șah 
care are loc la Alexandria, pe 
primul loc în clasament se află 
în prezent trei jucătoare : 
Baumstarck, Makai și Mureșan 
cu cîte 3,5 puncte. în runda de 
aseară doar trei partide s-au în
cheiat în timpul regulamentar : 
Răducanu — Jicman 1—0 ; Ma
kai — Chis 1—0 ; Ghindă — 
Teodorescu, remiză.

va

ÎNTREPRINDEREA DE PIESE

RADIO Șl SEMICONDUCTOR! 
BĂNEASA

• Sezonul automobilistic 1975 
se încheie la sfîrșitul acestei 
săptămîni, cînd se va desfășura 
„Raliul României", ultima probă 
din cadrul campionatului națio
nal de raliuri. La startul cursei 
vor fi prezente peste 30 echipa- a5 
je din București, Brașov, Cluj- 
Napoca, Timișoara și alte orașe.

Date fiind condițiile atmosfe
rice, federația de specialitate a 
hotărît ca la această probă parti- 
cipanții să poată folosi anvelope 
cu lanțuri sau cuie.

• UN COMUNICAT oficial 
publicat la Lisabona, informea
ză că guvernul a hotărît să na
ționalizeze marea majoritate a 
posturilor de radio și televiziu
ne din țară. Același decret gu
vernamental a anunțat, de ase
menea, naționalizarea 
companii 
adoptarea 
vere in 
fiscale.

a șapte 
de transport fluvial, 
unor măsuri mai se- 
domeniul legislației

• LUCRATORII poștali din 
Canada, aflați în grevă de a- 
proape două luni, s-au pronun
țat marți, cu o majoritate re
dusă (51,8 la sută), pentru re
luarea lucrului. Purtătorii 
cuvînt sindicali au declarat că 
votul ilustrează insatisfacția lar
gă a greviștilor față de propu
nerea guvernamentală de solu
ționare a conflictului de muncă. 
Ei au arătat că această regle
mentare lasă deschisă posibilita
tea unor noi acțiuni revendica
tive în viitorul apropiat.

de

cu sediul in București — str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, 
sector 2 — Încadrează urgent:

— tehnicieni, merceologi, 
șefi depozite, magazioneri, 
pentru Serviciul aprovizio
nare.

Totodată anunță scoate
rea la concurs a 
relor posturi :

— șef serviciu 
tate, șef serviciu 
șef birou retribuirea mun
cii, șef birou contabilitate, 
contabil, șef secție.

următoa-

contabili- 
financiar,

SoIIcitanfli trebuie •& 
aibă domiciliul stabil in 
Capitală sau in comunele 
subordonate și să Îndepli
nească condițiile prevăzute 
de Legea nr. 12/1911.

Relații suplimentare la 
telefon — 79 37 95 — și la 
telefon — 33 38 30 — inte
rior — 127 și 171.

• Consiliul de conducere al 
clubului Steaua a desemnat cei 
mai buni zece sportivi ai clubu
lui pe anul 1975. In ordine alfa
betică, aceștia sînt Constantin 
Alexandru (lupte), Mihai Borș 
(gimnastică), Ion Corneliu (tir), 
Ion Dumitru (fotbal), Constan
tin Gruiescu (box), Gabriel 
Kicsid (handbal). Policarp Ma- 
lîhin și Ilarion Serghei (caiac), 
Gheorghe Megelea (atletism), 
Ilie Năstase (tenis) și Ecaterina 
Stahl (scrimă).

• La Stockholm, într-o partidă 
contind pentru grupa a Il-a 
(..albastră") a „Turneului cam
pionilor" la tenis, jucătorul sue
dez Bjorn Borg l-a întrecut cu 
6—2, 6—2 pe americanul Harold 
Solomon.
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CĂLINA ROȘIE: Patria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

EVADATUL: Sala Palatului
(orele 17,15; 20,15); Scala (orele 9; 
11,15;.........................................
rești 
16.45;

UN 
pitol 
18,15; 
11,30;

13,30; 16; 18,30; 21), Bucu- 
(orele 8,45: 10,45; 12,45; 14,45; 
19; 21)„
REGE LA NEW YORK : Ca- 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
20,30), Favorit (orele 9,15; 

. 13,45; 16; 18,15; 20,30).
CORUPȚIE LA PALATUL DE 

JUSTIȚIE : Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15).

CAZUL A AVUT DEZNO
DĂMÂNT FERICIT : Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

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

MARELE GATSBY : Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Gloria 
(orele 9; 12; 16,15; 19,15).

CANTEMIR ; Doina (orele 18; 
20). Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : Doina (orele 9,30; 11,15; 13; 
14.30: 16,15)

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A ? : Victoria (orele 9,15; 11,30;
16; 18,15; 20,30), Floreasca (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Co- 
troceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20), Miorița (orele 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20).

POLIȚISTA : Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30: 15.45; 18: 20,15), Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

MASTODONTUL ; Bucegi (orele 
15,45; 18; 20).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Giulești (o- 
rele 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18: 20.15), 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15). Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15).

RAPSODIE NORDICA î Unirea 
(orele 16; 18; 20), Lira (orele 16; 
18; 20).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Arta (orele 15; 17,45; 20).

LEGĂTURĂ PIERDUTĂ : Pacea 
(orele 16; 18: 20).

COMEDIE FANTASTICA î Fe
rentari (orele 15.30).

ȘCOALA TINERILOR CĂSĂTO
RIȚI : Ferentari (orele 18; 20,15).

ANA ȘI COMANDORUL : Viito
rul (orele 15.30; 18; 20).

SE MAI ÎNTÎMPLĂ MINUNI î 
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45: 
18: 20,15).

MUȘCHETARUL ROMAN î Moși
lor (orele 15,30; 18; 20), Munca (o- 
rele 15,45; 18; 20).

HYPERION : Cosmos (orele
20,15).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB î 
Cosmos (orele 15,30; 18).

EVADAREA : Crîngași (orele 17).
FLACĂRA : Progresul (orele 

16: 19).
ULTIMUL

DIN ROZNOV î Popular (orele 
15.30; 18; 20,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Vitan 
(orele 15.30; 18; 20).

NU FILMAM SA NE-AMUZÂM ; 
Rahova (orele 16; 18; 20).

ROMANȚA PENTRU ÎNDRĂ
GOSTIȚI ; Drumul Sării (orele 
15.30; 18: 20.15).

BAL LA PISCINA

Opera Română:
(premieră) — 
de Operetă : 
ora 19,30 ;
(Sala Mare) : ___________ ___
19.30 ; (Sala Mică) : COMEDIE DE 
MODA VECHE - ora 19,30 ; (Sala 
Atelier) : MINIATURI LIRICE ȘI 
COREGRAFICE - ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra** (Schitu 
Măgureanu) : JOC DE PISICI — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : elisa- 
BETA I — ora 19,30 ; Teatrul „C. I.

SPARTACUS 
ora 18 : Teatrul 

OKLAHOMA — 
Teatrul Național 
FURTUNA — ora

Nottara" (Sala Studio) : NU AM 
ÎNCREDERE ÎN- BĂRBAȚI — ora 
19: (Sala Magheru): ÎNTOARCE
REA LA MICENE (premieră) — 
ora 19.30; Teatrul de 
PREȘUL - ora 19,30
Mic : NU SÎNTEM
— ora 19,30 ; Teatrul
COPACII MOR IN ________
RE — ora 19.30 ; Teatrul Evreiesc 
de Stat : TEVIE LĂPTARUL - 
ora 19.30 ; Teatrul „Ion Vasilescu": 
UN TlNAR MULT PREA FURIOS
— ora 19,30 : Studioul I.A.T.C. : 
SIMPLE COINCIDENȚE — ora 
19.30 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : UITE CA NU TAC — ora
19.30 : (Sala Victoria) : CAVAL
CADA COMEDIEI — ora 19.30 ; 
Teatrul ..Țăndărică** (Sala Acade
mia) : SIR ȘI ELIXIR — ora 17 ; 
(la Casa de cultură a sectorului 8): 
PUNGUȚA CU DOI BANI - ora 
10 ; Circul București : CE VRĂJI 
MAI FACE... IOSEFINI — ora
19.30 ; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" *. ȚARA BOGATĂ-N FRU
MUSEȚI — ora 19,30.

Comedie: 
; Teatrul 

ÎNGERI 
Giulești : 
PICIOA-

16.00 Campionatul mondial de 
handbal feminin: r
Norvegia. -17,00 Telex, 
tece ------------- “
die.
17,45
18.05
18,30 _____ ___________________
litate muzicală. 13.45 Universitatea 
TV. 19,20 1001 de seri. 13.30 Tele
jurnal. 2D,00 Univers științific. 20.30 
Vetre folclorice: Marginea. 20.45 
Magazin cultural-artistic. 21,45 Me
ridiane melodii. 22,10 24 de ore.

România — 
____ 17,05 Cîn- 

populare. 17,15 Cabinet juri- 
17,35 Din țările socialiste. 
Dinu Lipatti — compozitor. 
Enciclopedie pentru tineret. 
Muzica — emisiune de actua-

PROGRAMUL 2
20.00 imn muncii — emisiune de 

cîntece. 20,15 Bucureștiul necunos
cut. Ateneul Român. 20,30 Pagini 
de umor: „Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea". 20.55 La porțile gîn- 
dului — documentar artistic. 21.25 
Telex. 21.30 Capodopere ale mu
zicii șl literaturii (partea a Il-a). 
Concert extraordinar susținut de 
orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii.
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