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Un reușit experiment al întreprinderii
Timpuri noi“ și Liceului mecanic nr. 6

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu. șeful sta
tului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cam-

bodgiei, prințul Norodom Si- 
anuk. împreună cu prințesa Mo
nique Sianuk, va efectua o vi
zită oficială de prietenie în țara 
noastră în a doua decadă a lunii 
decembrie 1975.

Pe șantiere -o unică preocupare

REALIZATE LA TERMENI
Finolizarea ia timp a investițiilor presupune continuarea in ritm susținut a activității în șan*  

tier*  pe toată durata anotimpului rece. Greutățile intîmpinate de constructori datorită condițiilor at
mosferice neprielnice, pot fi înlăturate printr-o buna organizare a muncii, prin asigurarea la timp 
a fiecărui'obiectiv, cu materialele și utilajele necesare. Este totodată necesar ca la fiecare loc de 
muncă să se ia masuri pentru folosirea mașinilor și utilajelor la întreaga capacitate pentru uti
lizarea rațională a materialelor. Organizațiile de partid și U.T.C., comitetele oamenilor muncii din 
întreprinderile de construcții au adoptat 
de iarna. De felul în care vor fi acestea 
țiune a noilor capacități de producție,

în acest sens ample programe de activități pentru perioada 
înfăptuite depinde in mare mâsurâ punerea la timp in func- 
cu termene de predare în perioada următoare.

Ne-am aflat zilele trecute 
printre cei peste 1 300 de ute- 
ciști care-și desfășoară activita
tea pe șantierele Trustului de 
construcții industriale Pitești. 
Pentru toți constructorii de pe 
aceste șantiere luna decembrie 
este o perioadă de vîrf deoarece 
potrivit programelor întocmite, 
în această lună urmează să in
tre în funcțiune un număr mare 
de instalații la obiectivele ce se 
construiesc în Pitești, Rm. Vîl- 
cea, Curtea de Argeș și Cimpu- 
lung Muscel. Trebuie să subli
niem că finalizarea cit mai ra
pidă a acestor lucrări este im
pusă și de faptul că termenele 
inițiale de punere în funcțiune 
au fost în unele situații depăși
te și replanificate. Programul 
de măsuri adoptat de organiza
ția U.T.C. în scopul asigurării 
unor condiții cît mai bune de 
lucru pe toate șantierele. în 
luna decembrie și în perioada 
următoare cuprinde numeroase 
acțiuni pe care le vor între
prinde tinerii la obiectivele 
unde se va continua activitatea 
pe toată durata iernii. ȚWulte din 
aceste măsuri se află’deja în
tr-un stadiu avansat de finaliza
re. Au fost verificate instalații
le și rezervoarele de aburi pen
tru încălzire, s-au înlocuit, prin 
muncă patriotică, părțile defec
te ale acestor instalații. s-au 
refăcut hidroizolațiile unor aco
perișuri. In depozite materialele 
au fost slivuite. iâr cele care se" 
deteriorează la intemperii au 
fost depozitate fn încăperi spe
cial amenajate. O mare impor
tanță s-a acordat lucrărilor de 
revizuire a tuturor instalațiilor 
de încălzire, a depozitelor de a- 
gregate și stațiilor de betoane, 
deschiderii drumurilor spre ba
lastiere și depozite pentru asi
gurarea ritmicității în aprovizio
narea cu betoane și prefabrica
te. Pentru scurgerea apei elimi
nate din instalații au fost să
pate șanțuri spre canalele de 
colectare, .iar în cea mai mare 
parte a șantierului noroiul a 
fost împins cu buldozerele de 
pe drumurile de acces. ..O mare 
contribuție — ne spune Marian 
Popescu, secretarul Comitetului 
U.T.C. al T.C.I. Pitești — și-au 
adus-o tinerii la montarea unor 
echipamente necesare pentru a- 
sigurarea unor surse provizorii 
de căldură, pentru închiderea 
unor construcții în care să se 
poată trece la lucrările de mon
taj ale mașinilor și utilajelor. Pe. 
lingă aceste lucrări, uteciștii au 
mai întreprins numeroase acți
uni de muncă patriotică pentru 
descongestionarea unor spații 
și strîngerea unor deșeuri sau 
materiale ce nu se mai folo
sesc. în fiecare sîmbătă s-a fi
xat o oră fn care toți tinerii din 
șantier efectuează lucrări de în
treținere a instalațiilor și utila
jelor, evacuează deșeurile, în
trețin depozitele de materiale".

într-adevăr. pe șantierul Com
binatului petrochimic Pitești 
unde sînt în stadii avansate 

’ lucrările la mai multe o- 
biective cu termene de punere 
în funcțiune în acest an și în 
prima jumătate a anului viitor 
au fost constituite brigăzi mixte 
de constructori și operatori chi- 
miști, electricieni, A.M.C.-iști 
din partea beneficiarului care 
execută lucrări de montaj și 
probe ale unor instalații. Tot în 
scopul finalizării într-un timp 
cit mai scurt a investițiilor, e- 
chipe mixte de tineri construc
tori și chimiști au preluat linii 
de producție pentru efectuarea 
lucrărilor de finisaj, a rodaju
lui și a lucrărilor pregătitoare 
punerii in funcțiune a obiecti
velor.

Cu
și măsurile luate pentru 
desfășurare a lucrului pe timpul 
iernii, mâi sint încă o serie de 
probleme a căror rezolvare se 
impune de urgență. Lipsesc din 
magazii hainele vătuite, cizmele 
de protecție, iar unele construc
ții. deși terminate. sînt încă 
fără geamuri și uși. După cum, 
mai sînt o serie de clădiri la 
care nu s-au racordat instala
țiile de încălzire. Sînt aspecte 
de natură să impieteze asupra 
desfășurării normale a lucrări
lor, fapt pentru care atît con
ducerea T.C.I. Pitești, cit și or
ganizația U.T.C. trebuie să ac
ționeze urgent și în aceste di
recții pentru a se asigura un 
ritm înalt de muncă la fiecare
obiectiv, pentru predarea la
termen a unor 
văzute să intre 
acest an sau in
anului 1976.

capacități, pre- 
în funcțiune în 
primele luni ale

NICOLAE MILITARU

t/e premiere
Din date operative centrali

zate la Ministerul Construcții
lor Industriale reiese că, de 
la începutul anului, formațiile 
specializate de constructori și 
montori au predat beneficia
rilor — industriei și agricultu
rii — peste 500 noi obiective 
și capacități de producție. Alte 
circa 100 de astfel de capaci
tăți sînt pregătite pentru a fi 
aliniate la startul producției 
înainte de începerea anului 
1976. De menționat că printre 
premierele industriale se nu
mără o nouă capacitate de 
producție de conductori emai
lați la Zalău, secția de echipa
ment naval de la Șantierul 
naval Drobeta-Turnu Severin, 
turnătoria de fontă de Ia în
treprinderea mecanică Roman, 
precum și noi obiective, care 
vor produce auxiliari pentru 
pielărie și cauciuc la Rîșnov,

cu șase luni mai devreme in producție

• lo cerințele producției cincinalului viitor, organizația U.T.C. 
răspunde prin acțiuni concrete, eficiente • Practica de pinâ acum 
confirmă posibilitatea grăbirii procesului de formare profesională a 
tinerilor • Uzina - centrul de greutate în pregătirea de specialitate

de

SARCINI PRIORITARE PE AGENDA DE LUCRU A ORGANIZAȚIILOR U. T. C.

anchetă în
municipiul 
Ploiești

ACTIVITATEA DE FIECARE ZI,
UNITATEA DE MĂSURĂ

în cursul unei discuții purtate zilele trecute cu tovarășul Mugurel Be- 
loiu, primul secretar al Comitetului municipal Ploiești al U.T.C.. am 
fost informați că la sfîrșitul săptămînii trecute s-a desfășurat aici in
struirea organelor alese. Timp de două zile membrilor birourilor și 
ai comitetelor U.T.C. din marile întreprinderi, responsabililor pe 
domenii de activități etc., le-au fost prezentate direcțiile prioritare 
de acțiune, căile și modalitățile specifice de intervenție pentru pe
rioada următoare in lumina sarcinilor reieșite din cuvîntarea secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la foru
mul comunist al tinerei generații, din celelalte documente adoptate 
la Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
Ni s-a precizat că in cursul acestei săptămini urmează sâ se reali
zeze transmiterea lor pină la nivelul verigilor de bază și că in

același interval de timp vor avea loc adunări generale deschise
, .... vt rea a'"   a  J «2 ■ m r-.« c ■ m n lira *•  1

același interval de timp vor avea loc adunări generale deschise în 
toate organizațiile U.T.C. pentru dezbaterea și însușirea ideilor re
feritoare ia activitatea viitoare a tinerilor, în cursul cărora vor fi 
adoptate măsuri concrete care să completeze programele de activi
tăți existente. Din păcate, o situație exactă a stării de fapt la ora 
actuală in cele 113 organizații U.T.C. din unitățile economice ale 
municipiului nu ne-a putut ii prezentată. Singurul amănunt pe care 
l-am putut afla in legătură cu stadiul desfășurării acțiunilor res
pective a fost că. in cel puțin două organizații, cea de la între
prinderea ‘ ~ *“* ~~ A°
utilaj petrolier și rafinării Teleajen. au avut loc 
deschise. Dar nimic in plus. In consecință ne-am 
locului, lată ce am constatat :

„Electrocentrale“ Brazi și cea de la întreprinderea de
— ■ ■ ' ’ adunări generale

deplasat la

din Alexandriaîntreprinderea de panouri și tablouri electrice

fața

adec-

S-A TRECUT 
CU HOTĂRÎRE 
LA ACȚIUNE!

• Agitație vizuală 
vată • Intîlniri cu un
din organizație, delegat 
Congres • Primele rezultate 
ale „Cercului inovatorului" • 
O preocupare constantă : 
realizarea de economii • 
Scurtarea termenelor de exe
cuție a reviziilor.

Primele informații despre fe
lul în care se desfășoară dezba
terile asupra documentelor Con
gresului al X-Iea al U.T.C. in 
întreprinderea „Electrocentrale" 
Brazi ni le oferă inginerul 
Dragoș Stoicescu, secretarul

T. POGOCEANEJ și 
M. TACCIU

(Continuare m pag. a Ill-a)

fi formarea muncitoreasca a elevilor • După numai citeva luni 
la absolvire, peste 90 la sută dintre proaspeții muncitori își onorează 
exemplar sarcinile. Preocuparea pentru educarea tinerilor : criteriu 
în vederea obținerii titlului de fruntaș în întrecere.

într-un moment în care Uzina 
„Timpuri noi“ avea mare nevoie 
de forță de muncă suplimentară, 
dată fiind creșterea capacității 
sale de producție, organizația 
U.T.C. a adus în discuție o idee 
care avea să se dovedească de
osebit de importantă : s-a pro
pus selectarea celor mai buni 
elevi din anul III al școlii 
profesionale din cadrul Liceului 
mecanic nr. 6. care să fie incluși 
într-un proces intensiv de prac
tică în producție, cu comprima
rea teoriei, astfel ca perioada 
calificării lor să se reducă cu 
șase luni față de prevederile 
programei. Printr-o colaborare 
permanentă și efectivă între 
școală și întreprindere. între or
ganizația U.T.C. și cadrele teh
nice din secții, care se ocupau 
de instruirea elevilor, s-a reușit, 
într-adevăr, ca fiecare dintre ei 
să devină capabil să execute în 
timp normat, operațiuni de ca
tegoriile I—IV. Ei au devenit 
așadar, muncitori calificați, ab
solvenți ai școlii profesionale cu - 
jumătate de an mai devreme. 
Un ci știg valoros atît pentru pro
ducție și școală cît și pentru 
elevi.

— Se poate permanentiza o a- 
semenea formă de intensificare 
a pregătirii elevilor cu rezulta
te deosebite la învățătură ?

— Intrucît sintem în al treilea 
an de experimentare, afirmă ing. 
Ion Boierescu, directorul adjunct 
al liceului, iar rezultatele sînt 
din ce în ce mai bune, nu în
cape îndoială că în măsura in 
care unele întreprinderi au ne
voie de meseriași în plus — și 
se înțelege că în cincinalul 
1976—1980 se prevede o masivă 
creștere a forței de muncă pe 
întreaga economie — acestei 
forme i se poate conferi un ca
racter permanent. Revin însă și 
subliniez că recurgem la această 
soluție numai la cererea unită
ților industriale cu care avem 
contracte și cu aprobarea minis
terului, cuprinzind exclusiv ele
vii cu medii maxime la discipli
nele teoretice și Ia practică.

într-adevăr, în această toam
nă. din cei peste 130 de elevi 
din ultimul an au fost incluși în 
procesul de formare 
numai 35, 
tea dintre 
media de 
cele două 
decembrie _ ___
după programul de

după normele muncitorilor din 
secții, nici unul dintre elevi nu 
s-a abătut cu nimic de la ce
rințele sporite ale producției din 
această ultimă parte a anului, 
cînd tot colectivul este angajat 
in eforturi maxime pentru ro-

• Bilanț rodnic la înche
ierea cincinalului • Vom 
înlîmpina noul an cu noi 
fapte de muncă • 7 0011 
de tineri din Capitală își 
vor da întilnire in pavi
lionul Expoziției realiză
rilor economiei naționale 
* Revelioane pentru ti
neri în toate sectoarele 
Capitalei, în întreprin
deri, în 14 stațiuni și ca
bane montane * Citeva 
din punctele de atracție 
ale manifestărilor organi
zate pentru tineri în zi
lele de 1, 2, 3 și 4 ianua
rie.

— Tovarășe secretar, «in
tern foarte aproape de sfir- 
șitul anului 1975 și de în
ceputul lui 1976. Cum in- 
timpină tinerii Capitalei a- 
cest important eveniment ?

— Printr-o fericită coinci
dență, ne răspunde tovarășul 
Virgil Hampu, secretar 
al Comitetului municipal 
București al U.T.C., de data 
aceasta ......
noaptea revelionului înche
ierea cu succes a cincinalu
lui 1971—1975 — pe care Ca
pitala l-a îndeplinit cu peste 
6 luni înainte de termen — 
și pășirea intr-un alt cincinal, 
de excepțională importanță în 
dezvoltarea noastră multila
terală : cincinalul revoluției 
tehnico-științifice. Iată deci 
un prilej deosebit pen
tru bilanțuri, pentru for-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a III-a)

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. 1
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PATRIOTICĂ 
ÎN CREAȚIA
TINERILOR

a „minciunii nevinovate" POEȚI
(Opinii pe marginea a două 

noi apariții editoriale)

intensivă 
cu toate că majorita- 
ei se situează peste 
pregătire cerută. In 

luni — noiembrie și 
— în care lucrează 

muncă și

Pe malul Dună
rii. pe cargourile 
aflate in construc
ție la Șantierul na
val din Galați, 
muncesc mulți ti
neri care în aces
te zile iși sărbă
toresc majoratul. 
Gheorghe Velni
ciuc, este unul din
tre eî. Are abia 
ani insă in bri
gada sa de tu- 
bulatori este cel 
mai bun. „Cînd 
am încheiat pe
rioada de uceni
cie, ne spune, el, 
am înțeles un 
fapt important : 
în însușirea me
seriei eram incă 
la început. De 
aceea, în urmă
torii doi ani, in 
fiecare zi am 
căutat să lucrez mai 
bine decit în ziua 
precedentă. Așa am 
devenit un bun me
seriaș. Gti. Velni
ciuc este unul din
tre cei mai activi 
din organizația 
U.T.C. din atelier, 
unul dintre cei ca
re ii mobilizează și 
pe ceilalți tineri. 
Așa se și explică 
succesele obținute 
de brigada sa, fap
tul că mereu reu-

18

șește să realizeze 
lucrările reparti
zate cu 3—5 zile 
înainte de termen.

! noiem- 
trecut 

încercare 
ne po

rtuarul 
Seara

— Pe 14 
brie am 
printr-o i 
deosebită, 
vestește

■ Velniciuc. 
am umplut cu apă 
instalația de încăl-

zire tancuri de pe 
un cargou, pentru a 
o putea preda a 
doua zi. Dar, la mi
ezul nopții a venit 
iarna, s-a lăsat fri
gul. Am fost total 
surprinși. Cînd am 
venit a doua zi di
mineață la șantier, 
apa înghețase în in
stalație. Intr-o clipă 
ne-am dat seama 
de pericol, de po
sibilitatea deterio
rării instalației,

deci a. pierderii u- 
nor importante va
lori materiale. Am 
trecut imediat 
acțiune. A 
greu, foarte ț, _ , 
timp de 24 de ore 
am muncit fără în
trerupere, noi, 6 
tineri muncitori 
conduși de mais

trul Nicolae Va- 
sile,

In luna în care 
a împlinit 18 ani. 
Gheorghe Velni
ciuc a fost pri
mit in rindul 
membrilor de 
partid. La puțin 
timp după aceea, 
tinerii din ate
lier l-au ales 
locțiitor al se
cretarului orga
nizației U.T.C.

Gheorghe Velni
ciuc, un tînăr cu o 
rară vocație a asu
mării răspunderii, 
un nume care tre
buie ținut minte 
de colegii săi pre
zență in aceste zile 
in amfiteatrele de 
sărbătorire a majo
ratului.

i fa 
fost 

greu.

ION CHIRIC

„Totul a- pornit de la o min
ciună ! O simplă și nevinovata 
minciună..?*.  Simplă ? Poate . 
Dar nevinovată ? De la aseme
nea justificări chinuite vin une
ori spre noi istorii grave, de
turnări morale, drumuri tinere 
abătute de la calea demnității...

Frunte netedă, gene grele pes
te priviri care nu se văd. bu
zele miscînd abia auzit o poves
te : ..Mi-a fost rușine să spun 
că n-am reușit... în satul meu, 
treceam drept o elevă bună. 
Eram printre primii cinci din 
clasă. Le-am spus părinților că 
am reușit. Am schimbat doar 
facultatea : am declarat că sînt 
Studentă la filologie, nu la is-

torie unde știau ei că vreau să 
dau examen. Trebuia deci să 
stau în București... Să am bani 
pentru gazdă... Ei (tatăl și 
mama, s.n.) credeau că sînt bur
sieră. M-am angajat la I.T.B., 
taxatoare...

Citeva file închise între scoar
țe cafenii de carton : cartea de 
muncă. Un act de identitate în 
cîmpul efortului, cu el începe 
biografia maturității noastre, a- 
colo se punctează lapidar, însă 
decisiv, momentele devenirii, a- 
jungerii, împlinirii profesionale. 
Cartea de muncă a Adrianei 
R. nu se află așa cum e fi-» 
resc în cartoteca unei întreprin
deri ci în coperțile unui dosaiv

printre pagini
scrise de

Ascunsă parcă 
dactilografiate sau 
mină, printre formulare-tip de 
luare a declarațiilor, dc a.'.cul 
tare a martorilor... Un dosar în 
deschiderea căruia citim refera
tul de 
pentru infracțiunea de furt în 
paguba avutului obștesc și per
sonal. ..De la I.T.B. am plecat 
după două luni și m-am anga
jat vînzătoare la O.C.L. Alimen
tara. Pe urmă n-am mai lucrat 
nicăieri...“ Adriana exagerează : 
de lucrat a lucrat, dar nu în în-

de ascul-

terminare a urmăririi

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare în pap. a ll-a)

care tinde 
i noul mod 
a practicii

(un deziderat pe 
să-1 materializeze 
de desfășurare 
productive la Institutul po

litehnic din Iași)
IN PAGINA A 2-A

Un cunoscut specialist austriac în dome
niul organizării și conducerii întreprinderi
lor, Karl Stefanic Allmayer, povestește 
într-una din cărțile sale o întîmplare, în 
același timp amuzantă și semnificâtivă. Se 
spune că împăratul losif al ll-lea al Austriei, 
plimbîndu-se într-o zi prin parcul de la 
Schonbrunn, în apropierea Vienei, a dat 
de o santinelă aflată într-un loc unde cit 
puteai cuprinde cu ochii na era nimic de 
păzit. L-a întrebat pe 
soldat ce căuta acolo, 
dar el însuși n-avea 
habar de motivele 
pentru care patrula în 
plină poiană, cu arma 
la umăr. împăratul s-a 
adresat șefului gărzii, 
dar informațiile acestu
ia nu erau mai boga
te : știa, doar, că de 
cînd a fost numit, acolo era postată o santine
lă și că ea se schimba cu cea mai mare serio
zitate și regularitate. Nesatisfăcut de expli
cație, losif a dat dispoziție să se cerceteze 
arhiva gărzilor palatului. Astfel s-a aflat că 
Maria Tereza, pe vremea cînd era mică de 
tot, găsise, tot cu ocazia unei plimbări prin 
parc, niște violete răsărite în locul res
pectiv. Fiindcă fetița, viitoare împărăteasă, 
se temea că cineva ar fi putut să rupă 
să calce violetele, părinții ei au hotărît 
satisfacă un capriciu de copil și i-ou 
asigurări că nu se va întîmpla nici o 
norocire punînd acolo o... santinelă, 
trecut ani, au trecut chiar decenii,

schimbaseră împărații, violetele dispăruseră, 
bineînțeles, demult de tot, dar cu regula
ritate la locul cu pricina era schimbată, zi 
și noapte, santinela care, de fapt, n-avea 
nimic în pază I

Allmayer redă această înti’mplare cu 
scopul de a ne oferi o imagine plastică a- 
supra absurdului unor situații în care se
meni de-ai noștri sau noi înșine facem lu
cruri fără nici o valoare practică reală,

inutile, sau pe care, tocmai fiindcă 
inutile, nu le completează nimeni.

O triere atentă a tuturor operațiilor 
care le executăm, o cernere făcută cu 
gența pe care o presupune veritabila 
ciență economică, ne avertizează 
listul, și vom vedea cîte munci pe care 
socotim adevărate tabu-uri cad ca 
soldați de paie.

De unde atitea

sînt

pe 
exi- 
efi- 

specia- 
le 

niște

STRĂJI LA VIOLETE
2
prin 
fost 

alte- 
născute

sau 
să-i 
dat 
ne-
Au 
se

„străji la violete” 
Unele provin 

anacronism (au 
cîndva necesare), 
le sînt însă 
din imaginații pur bi
rocratice (Nu ne-ou 
arătat, de pildă, emi
siunile „D.M.H.", ale 
lui Alexandru Stark, cit 
de fertilă poate fi 
puterea de a scorni 

a _unor Pasi3naț‘ hîrțogari ?). Alte 
„străji” sînt forma de manifestare a 
lipsei de responsabilitate pe care o 
manifestă unii dintre funcționari și care, 
pentru „orice eventualitate", preferă să 
aibă niște hîrtii drept „acoperire", adică 
pentru protecția liniștii personale, indiferent 
cît efort sau neliniște ar însemna asta pen
tru alții. Mai există asemenea „străji" pro
venite și din idei preconcepute, unele argu
mentate cu... regulile de politețe sau de 
protocol (tone de hîrtie n-au mai fost ne
cesare prin ministere odată ce s-a văzut cq

de Eugen Florescu

numai așa, ca sâ fie, lipsite de orice efici
ență. „Cine ține ochii deschiși, scrie el, 
poate să vadă destul de des asemenea 
străji la violete. Ne ducem într-o fabrică. 
Ne pune în gardă o tăbliță : Intrarea nu
mai cu permis. Dar portarul nici nu se 
gîndește să ne ceară sau să ne elibereze 
un asemenea permis. Ne aruncăm privirea 
pe tabla de afișaj. Se văd cîteva anunțuri 
gălbejite, vechi de ani de zile, a 
actualitate nu poate să provoace 
ilaritate...". Allmayer nu se oprește 
aici cu privirea-i cercetătoare : 
peste tot, inclusiv în tabele și 
descoperind zeci și zeci de rubrici absolut

căror 
decît 
însă 

scotocește 
formulare,

(Continuare în pag. a Ul-a)
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Pași spre împlinirea unui deziderat major: li

INGINERUL-CUNOSCĂTOR AL
TUTUROR SPECIALITĂȚILOR

DIN DOMENIUL SAU

o producție anuală evaluată

într-o cameră de acces în a- 
telierul-școală, expuse pe pa
nouri, în rafturi și vitrine pro
dusele realizate de studenții a- 
nului întîi alcătuiesc o adevăra
tă expoziție a îndeminării și 
hărniciei. Sînt în majoritatea lor 
destinate autodotării : suporți 
metalici pentru planșetele de 
desen, tabureți reglabili cu șu
rub, aparate pentru studiul com
punerii forțelor paralele, pentru 
verificarea legii pîrghiilor, mufe 
și clame de laborator etc. Va
loarea : peste 500 000 lei. Cînd 
ți se spune că tot ceea ce vezi 
sînt produse realizate integral 
de studenți, începînd cu breve
tul și documentația proprie și 
terminînd cu C.T.C-ul, cînd auzi 
de plan de producție și produc- 
ție-marfă, vrei neapărat să afli 
amănunte. Ing. Cezar Cojocan, 
șeful producției, ne oferă prime
le detalii : „în atelierul de cer
cetare, proiectare și producție de 
pe lingă catedra de mașini-unel- 
te și tehnologia metalelor al In
stitutului politehnic fac semes
trial, eșalonat, practica circa 
1 500 de studenți ai facultăților 
de mecanică (toți anii) și elec
trotehnică (numai anul întii), în 
așa fel încît atelierul funcționea
ză in flux continuu, ca o ade
vărată micro-uzină. Se realizea
ză _ —_ ,1- ___
în 1975 la peste 3 milioane lei 
pe bază de comenzi și contracte 
cu unități industriale sau pen
tru autodotare. Printre benefi
ciarii produselor realizate de 
studenți se numără între
prinderile mecanice din Sucea
va. Roman. Buzău, Medgidia, 
I.U.P.S.R.-Iași. întreprinderea 
metalurgică -.Nicolina", Grupul 
de șantiere Lotru etc. Mașinile 
de frezat „Romascon" (mai mul
te tipuri), realizate de un colec
tiv de studenți, sub conducerea 
prof. dr. ing. Vitali Belousov 
(brevet), sînt cele mai solicitate", 
într-adevăr, atelierul de prelu
crări mecanice nu se deosebește 
aproape cu nimic de secția unei 
adevărate uzine. Hala este îm
părțită pe module care conțin 
grupuri de mașini pentru debi
tat. strunjit, găurit și frezat. în 
salopete albastre «etudenții lu
crează individual «la fiecare ma
șină. fiind supravegheați de mai- 
ștrii-instructori. I-am întîlnit 
în primul schimb pe cei de anul 
I. subingineri, Facultatea de e- 
lectrotehnică. Fiecare student, 
fiind repartizat acum la o a- 
nurnită mașină. își poate cîntări 
la sfîrsitul zilei contribuția la 
producția întregului colectiv. 
Studenții Relu Covaliu, Mihai 
Munteanu și Virgil Constanti- 
nescu au filetat împreună circa 
120 de cuțite ale frezei ..Romas- 
con“-A 12. ..Chiar dacă sîntem la 
prima noastră practică — ne 
spune Relu Covaliu — rebuturile 
sînt minime. Nu a fost greu să 
învățăm, cu toate că la început 
nu știam să scot nici burghiul.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVAȚAMÎNTULUI 
CONSERVATORUL DE MUZICA „CIPRIAN PORUMBESCU" 

- BUCUREȘTI -
FACULTATEA DE INSTRUMENTE Șl CANTO 

Catedra IV - Canto-Operâ
ANUNȚA 

scoaterea la concurs :
• 1 POST ASISTENT, POZIȚIA 14, DISCIPLINA COREPETI- 

ȚIE-CANTO.
Candidații la concurs vor depune în termen de 15 zile de 

la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, cererea 
de înscriere însoțită de actele și lucrările prevăzute de Legea 
nr. 6 privind statutul personalului didactic din Republica So
cialistă România, publicată în Buletinul Oficial, partea l-a, 
nr, 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și învățământului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt su
perior, sînt obligați să comunice în scris, rectoratului acesteia, 
înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul Conservatorului de muzică 
„Ciprian Porumbescu" București, str. Știrbei Vodă nr. 33, sec
tor 7, la data de 15 ianuarie 1976.

Informații suplimentare se pot obține între orele 13—14, 
telefon 14 26 10.

Termenul de înscriere la concurs se socotește de la data 
publicării acestui anunț în Buletinul Oficial.

Cum este concepută 
și organizată practica 

productivă 
la Politehnica din Iași

Important este faptul că am lu
crat ritmic, fără „goluri" de 
producție". Singur la un strung, 
cu mișcări coordonate și sigure 
ca ale unui bun meseriaș, stu
dentul Gabriel Ioanov execută 
debitarea materialului pentru 
cuțitele frezei. Operațiile sînt de 
strungar de categoria 5 și 6, iar 
toleranțele extrem de mici. Cu 
toate acestea se descurcă destul 
de bine. Petre Istrate, maistru- 
instructor, supraveghind cu a- 
tenție munca studenților, ne spu
ne : „Față de uzină unde mai 
mult se plimbau, au aici posibi
litatea să învețe toate meseriile 
din domeniul prelucrării meta
lelor. Spațiul și calitatea mași
nilor a facilitat mult instruirea 
lor. Se .materializează astfel de
zideratul formării inginerului 
cunoscător al tuturor specialită
ților din domeniul său". Astfel, 
se învață meserie și se produce 
pentru domeniul în care vor de
veni specialiști. în același timp, 
activitatea de proiectare a di
verselor repere, ansamble, sub- 
ânsamble este susținută de stu
denții din anii IV și V, o serie 
de lucrări fiind asimilate cu 
proiectele de an și de diplomă. 
Lucrul acesta este posibil dato
rită faptului că tot ce se execu
tă este numai de concepție pro
prie. Eficiența economică a a- 
telierului ieșean, inaugurat în 
aprilie anul acesta, are însă cer
te perspective de creștere în vii
torul an calendaristic. Prin da
rea în folosință a unei hale cu 
cu o suprafață de 3 000 m.p., ac
tualul plan de producție se va 
dubla, va crește gradul de in
struire a viitorilor ingineri me
canici.

De condiții tot la fel de bune 
în instruirea practică beneficia
ză și studenții Facultății de con
strucții. în imensul atelier 
B.M.T.. studenții din anii I—III 
sînt inițiați, în condiții de pro
ducție, într-una din meseriile : 
betonist. dulgher, fierar-betonist. 
Pe cei 70 de studenți din anul I 
al Facultății de construcții civile, 
industriale și agricole, împărțiți 
pe echipe conduse de cite un șef 
de echipă ce ține un pontaj 
strict pe fiecare student, i-am 
întîlnit deservind cele trei linii 
tehnologice : standul pentru ela
borarea de betoane precompri- 
mate, cel de elemente din be
ton armat și cel de încărcări, uti
lizat pentru contractele de cer

cetare din institut. „Față de 
practica de pe șantiere — ne 
spune Cornel Albu, șeful atelie
rului — unde ei se mai pot sus
trage de la muncă, din fața 
greutăților, aici disciplina e de- 
săvîrșită și liber consimți
tă, respectă toate normele teh
nologice, cunosc planul de pro
ducție concret (1 300 000 — va
loare). în majoritatea lor produ
sele realizate sînt pe bază de 
tehnologii noi, prototipuri. Tur
narea elementelor suprapuse 
este doar una dintre ele".

ION MIHALACHE

Falsa pavăză
..minciunii nevinovate**

• ION IUGA : Cămașa pa
triei

GEORGE ȚARNEA 1 Sta
rea de iubire

tilnire intre generosul și, in a- 
celași timp, exigentul public 
local și colectivul de entuziaști 
și talentați artiști amatori, ale 
căror succese sînt binecunoscute.

Inaugurarea noului Teatru 
popular s-a făcut prin prezenta-^ 
rea scenariului lui Mihai Stoian 
„Dosarul unei crime politice, 
Nicolae Iorga", un spectacol de 
„teatru document" datorat regi
zorului Mihai Dimiu — cel care 
s-a ocupat, sacrificîndu-și din 
timpul său liber, de îndrumarea 
acestui colectiv — și artiștilor 
amatori Justin Pipernea, Ema
nuel Toma, Gheorghe Cosma, 
Natalia Pavel, Georgeta Verbik, 
Virgil Cosma, Ion Cimpeanu și 
alții.

ION TOMESCU

(Urmare din pag. I)

țelesul pe care marea majoritate, 
inclusiv tinerii generației sale îl 
dau acestui cuvînt. Dimineața 
pleca după „tîrguieli". Intra, îm
preună cu o „amică" prin maga
zinele cu autoservire (alimen
tare, cosmetice, menaj), legă- 
nînd fiecare pe braț cîte o sa
coșă încăpătoare. Achitau la 
casă cumpărături valorînd între 
zece și douăzeci de lei și luau, 
fără bani, de prin rafturi „achi
ziții" de două-trei ori pai 
scumpe. Pe seară se întorceau la 
unul din căminele I.T.B., unde 
Adriana continua să locu
iască fără drept și „strîngeau" 
ce găseau prin camerele fetelor 
plecate la lucru. „Pin primii 
bani obținuți pentru munca mea 
— citim pe una din filele adu
nate în dosarul Adrianei 
mi-am cumpărat o fustă și două 
pulovere pe care le țineam în 
dulap. într-o dimineață cînd 
m-am întors din tură am con
statat că au dispărut". Maria N., 
fata care semnează aceste rîn- 
duri, are vîrsta celei care și-a 
însușit, fără să ezite, obiecte 
străine, obținute cu bani mun
ciți. Este și ea absolventă a li
ceului teoretic, a încercat și ea 
să devină studentă. Dincolo de 
aceste coincidențe biografice 
drumurile celor două tinere s-au 
despărțit iremediabil, așa cum e 
firesc să se ferească o cale a 
cinstei și a demnității de una a 
minciunii. „Nu mă puteam a- 
comoda cu programul de la 
I.T.B... încearcă o vlăguită jus
tificare Adriana. Iar la 
„Alimentara" îmi era rușine șă 
nu mă vadă vreo cunoștință din 
cei care știau că sînt studentă..." 
De aceea a optat : între rigorile 
unui orar de muncă și progra
mul „de voie" îngăduit de ne
cinste l-a ales pe acesta din 
urmă. între rușinea de a fi vă
zută muncind și paravanul șu
bred care o ascundea l-a socotit 
preferabil pe al doilea. „Acum 
aș vrea să muncesc. Orice...".

Deocamdată însă nu se mai 
poate. Abstragerea de Ia cinste 
șe pedepsește, iar fata de 20 de 
ani care și-a întunecat începu
tul maturității cu minciună va 
trebui să plătească pentru actele 
sale înainte de a reveni printre 
cei care au înțeles să își trăias
că așa cum se cuvine tinerețea.

Neadevărul, ocolul de la rosti
rea dreaptă a lucrurilor pot al
tera date biografice onorabile, 
minciuna umbrește, 
toți cei care au luat 
în urmă cu o lună la 
organizației U.T.C. de 
3 ..prelucrări mecanice" din ca
drul Uzinei de mașini unelte și 
agregate București începeau
invariabil cu: „Nu l-aș fi crezut 
în stare pe colegul nostru
de asemenea faptă". în ade
văr. tînărul Gheorghe Dumitru, 
strungar, își cîștigase în cei 
patru ani de lucru în în
treprindere dreptul la stima și

Aproape 
cuvîntul, 
adunarea 
la secția

V

„TÎRGUL JUCĂRIILOR". în aceste zile, fiecare magazin din 
rețeaua Ministerului Comerțului Interior, cu precădere cele pen
tru copii și raioanele specializate din alte unități, organizează 
„Tîrgul jucăriilor". Un sortiment bogat de păpuși, figurine din 
material plastic, reprezentînd diferite animale și personaje din 
basme, jucării metalice-lito, jocuri din carton poligrafia!, jocuri 
de construcții din lemn și material plastic, diafilme etc. refac 

lumea de vis a copilăriei.

prețuirea colegilor. Nici o aba
tere pe linie profesională, o 
frecvență exemplară. Iată însă 
că unul din punctele ordinii de 
zi la adunarea de care vorbim 
a fost excluderea lui din orga
nizație „pentru abateri incom
patibile cu calitatea de utecist". 
Prin luna iulie, venise într-o 
dimineață la maistru să se în- 
voiască. „Sînt citat ca martor 
într-un proces" — i-a spus aces
tuia. arătînd o hîrtie. Era in
tr-adevăr chemat să depună 
mărturie într-un proces de viol. 
Unul din inculpați, vecin de lo
cuință cu G. D., susținea că nu 
este vinovat deoarece în seara 
și la ora cînd fusese comisă 
fapta se afla împreună cu G. D. 
la locuința acestuia. Fără a intra 
în alte amănunte, iată că tînă
rul, cu o activitate pînă atunci 
ireproșabilă. întărește în fata 
instanței minciuna prietenului 
său, devenind într-un fel neaș
teptat și lipsit de chibzuință 
complice la un act de indiscuta
bilă . gravitate și, mai mult, a- 
jungînd el însuși în afara lega
lității, prin ceea ce. în limbajul 
acesteia, se numește mărturie 
mincinoasă. Lucrurile au fost 
descoperite foarte repede, iar 
Gheorghe Dumitru a ajuns, din 
martor, inculpat. „Eram prieten 
cu el, m-a rugat «ă nu il tră
dez, să îl ajut". Ca fel de prie-

„Ar îi avut acum
40 de ani../6

Două pagini cuprinzînd măr
turii, documente, fotografii, pre
fațate de calda evocare a lui 
Gheorghe Tomozei dedică 
„România literară'*  lui Nicolae 
Labiș. O „scrisoare a unui tînăr 
poet către un foarte tînăr poet'*  
ni-l arată pe autorul Primelor 
iubiri ca pe un adevărat îndru
mător de conștiință literară, fer
mecător și matur, purtind pașii 
începătorului căruia îi scrie pe 
singurul drum adevărat : talen
tul pe care nimeni nu-l poate 
da este inoperant fără cultură 
(„un scriitor adevărat trebui să 
cunoască tot ce a produs ome
nirea mai important"), alegerea 
temelor lirismului din imediata 
apropiere, din experiența și cu
noașterea proprie și directă („să 
nu scrie despre lucruri pe care 
nu le înțeleg bine", „să scrie 
despre lucruri apropiate lor, des
pre sufletul lor și fără nici o 
preocupare pentru subiecte date 
de alții. Singur sufletul tău, to
varășe Dorel, trebuie să-ți spu
nă subiectul"), necesitatea de a 
găsi la început echivalențe fi
dele propriilor sentimente și 
stări și nu forme corecte pen
tru sentimente împrumutate de 
la alții etc. In aceeași revistă, 
criticul Lucian Raicu semnează 
„Fragmente despre Labiș", arti-

« .

Foto : O. FLECAN 

tenie aceea care ajunge să res
pire prin neadevăr, ce fel de 
ajutor această acoperire care ri
mează cu complicitatea ? Mer- 
gînd puțin mai departe cu între
bările. ce fel de relație putea 
înjgheba un muncitor serios și 
apreciat cu un pierde-vară ca 
vecinul amator de aventuri pe
riculoase ? La toate acestea nu 
noi, ci tînărul trebuia să reflec
teze înainte de a-și pune sub 
semnul întrebării o existență și 
o conduită pînă atunci ireproșa
bile.

★
Nu putem așeza, desigur, sub 

semnul identității absolute cele 
două situații. Prin urmările lor, 
prin consecințele triste pe care 
tribulațiile în imperiul subteran 
al neadevărului le-au generat 
pentru fiecare în parte, ele tre
buie să ne atragă deopotrivă a- 
tenția. Nu există minciuni sim
ple sau nevinovate, după cum 
nu se poate justifica ocolirea 
adevărului prin intenții gene
roase. Rostirea dreaptă și dem
nă a lucrurilor, judecarea lor 
după criteriile severe ale cinstei 
și demnității este o condiție de 
care nu se poate face abstrac
ție decît cu riscul unor cotituri 
de existență periculoase și com
promițătoare.

col substanțial, revelatoriu sub 
aspectul puterii de asimilare a 
poetului de la Mălini ca și sub 
acela al legăturii organice din
tre poezie și viață, poet și isto
rie.

$5

Un pătrunzător și vibrant eseu 
dedică (în România literară nr. 
49) poetul loan Alexandru ctito
riilor din Moldova de sus, spiri
tului definitoriu pentru ethosul 
românesc care stă la baza lor, 
conștiinței unității naționale care 
a prezidat înfăptuirile marilor 
conducători ai poporului nostru. 
Autorul „Imnelor bucuriei" ri
dică cunoașterea, observarea, 
cercetarea capodoperelor arhitec
turii vechi românești la nivelul

LIRICA PATRIOTICĂ 
ÎN CREAȚIA 

TINERILOR POETE)
S-a remarcat adesea, cu în

dreptățire, că marii poeți au a- 
vut propensiunea liricii patrio
tice și cetățenești : opera lor 
este o mărturie elocventă. Nici 
nu se putea să se întîmple alt
fel : o mare conștiință estetică 
este completată în mod firesc 
de o mare conștiință civică și 
politică. Forța și importanța 
sentimentului, a „ideii" trans
mise prin versuri nu îngăduie 
diminuarea prin lucrări de vi
brație anemică. Realitatea lite
rară ne arată că înzestra
rea multor poeți contemporani 
merge tocmai în direcția unei 
lirici patriotice și cetățenești. 
Cu atît mai mult avem motive 
de satisfacție cînd constatăm că 
tineri poeți talentați scriu o 
poezie patriotică viabilă, de un 
nivel superior. Am să mă opresc 
în rîndurile ce urmează asupra 
a două volume de versuri pa
triotice aparținînd unor tineri 
poeți de indiscutabil talent. Pri
mul este „Cămașa patriei" (Edi
tura Albatros, 1975) de Ion 
Iuga. Acest volum în care poe
tul cultivă lirica patriotică (pre
ocupare care nu absentează nici 
in plachetele anterioare, mai cu 
seamă în „Țara fîntînilor"), al 
cincilea dintre cele publicate de 
I. Iuga, este de departe și cel 
mai bun. în acest registru, după 
opinia noastră, poetul își dă ia
de vărata măsură. Dacă unele 
crispări și neliniști artificiale 
uneori mărturisite în primele 
cărți nu convingeau artisticește, 
cîntarea imnică a Patriei poa
te produce accente revelatoa
re : „cămașa de viață pe 
care-o-mbrăcăm / odată cu ple
carea din părinți / cămașa de 
rîuri de iarbă / cămașa lumină 
ochi de copil / camașa ta Pa
trie". Poezia e făcută pentru re
citare, versurile avînd o curgere 
solemn-sacadată, aidoma unei 
„laude" rostite cu glas încet și 
aprins, ca în această foarte 
frumoasă glorificare a amintirii 
lui Bălcescu : „om erai pămint 
erai / și-o-nflorit pămîntul 
vamă / vorba ta mai arde încă / 
sufletului suflet vamă". Dis
cursul rămîne mereu de o sim
plitate generatoare de efecte li
rice puternice : „pentru duhul 
dimineții / la prînzul colinelor / 
graiul de ziuă / de-a pururi / 
ca plinea de toate zilele — / tu 
țărm de aur / binecuvîntă-mă".

Tot în lirica patriotică ni se 
pare că realizează versurile cele 
mai bune și George Țărnea. Fap
tul era evident de la placheta de 
debut („Testamentele înțeleptu
lui", 1974), unde poeziile aparți- 
nînd liricii de dragoste sau de 
meditație erau palide, compa- 

unor considerații despre spiritul 
creator al românilor, despre ra
portul dintre natură și creație, 
ordine naturală și istorie etc. 
Asemenea încercări de a defini 
spiritul adine al operelor civili
zației noastre, cînd nu sînt re
duse la simple descrieri, este de 
dorit să constituie o preocupare 
și o predilecție mai marcată din 
partea tinerilor creatori. Numind 
inspirat ctitoriile lui Ștefan cel 
Mare „universități ale văzduhu
lui vizionar'*,  loan Alexandru 
scrie : „Pe obrazul blond al cti
toriilor lui Ștefan îndată apoi au 
picurat lacrimile zugravilor, al 
căror ‘plins lăuntric de bucurie 
a fost atît de statornic și adine 
încît au străbătut pereții groși 
de piatră inflorindu-i și, întoc
mai ca pe dinăuntru omul, lăun
tric are îndrăzneala unică in 
toată arta lumii de a-și expune 
sufletul interior în văzul lumii, 
i-atit de adine izvorul și prea 
plin că se revarsă în afară cu 
toată slava lui". Este sugerată 
in aceste citeva rînduri o întrea
gă filozofie a bucuriei creației 
înțeleasă în rosturile ei auten
tic umaniste, arta românească 
fiind expresia unei mari vocații 
a „destăinuirii'*,  astfel definin- 
du-se dar și jucind totodată un 
mare rol formativ, sugerat în a- 
cest caz de considerarea ctitorii
lor moldovenești drept „univer
sități ale văzduhului".

M. COSTEA 

rativ cu cele afiliate direcției 
către care se îndreaptă, în pri
mul rind, înzestrarea tînărului 
autor. Deși mijloacele de expre
sie nu au evoluat sensibil de la 
prima carte (ba uneori, dimpo
trivă). totuși și a doua plachetă 
(„Starea de iubire", Editura 
Facla. 1975) conține multe poezii 
sugestive. Dacă „terenul" pro
pice manifestării talentului este 
comun cu I. Iuga, forma de ma
nifestare e însă alta. Căci, dacă 
la celălalt poet era evidentă o

înclinare spre viziuni transpa
rente, delicate, înclinare unită 
cu o anume discreție a tonului, 
la George Țărnea. discursul 
este, dimpotrivă, abrupt, vorbe
le se spun răspicat, strofele 
fiind Înlănțuite într-un flux vi
jelios, bărbătesc, cu sonorități 
amintind de Goga, Beniuc ori 
Adrian Păunescu î „Pămintul 
țării nu-i pămint de dat / Ori- 
cite oști ar fi să-1 împresoare / 
Mai află-n el o mamă și-un 
soldat / Să-i țină legea locului 
sub soare. / Pămîntul țării nu-i 
cerșit la por ți / De-mpărați cu 
pajuri fioroase / Nici ciștigat cu 
tragerea la sorți / Peste pustiul 
unor mări de oase. / Pămintul 
tării nu-i maidan rămas / în 
stăpînirea pirului sălbatic / Nici 
părăsită curte unde-au mas / 
Gladiatorii unui circ sălbatic". 
Deși nu se poate spune că poe
tul e pe deplin format, deși nu 
lipsesc inegalitățile, iar șabloa
nele nu sînt întotdeauna evita
te. George Țărnea posedă, in
discutabil, un talent puternic 
care cunoaște și alte modalități 
de concretizare a sentimentului 
patriotic decît cea ilustrată mai 
sus. Voi exemplifica prin viziu
nea încărcată de o gravitate de 
ritual a închinării în fața bogă
țiilor țării : „Și vine mulțimea 
culegătorilor /■ să cunoască a- 
ceastă putere nouă / a griului / 
din care pruncii / se vor adâpa 
cei dintîi / Și legămînt / pe grîu 
fac / într-un glas culegătorii / 
pentru neclintitoare lumină de 
peste .inima. lor / în această 
casă cp Riduri de spipe /.numită 
țară", șau printr-o inspirată 
figurare a istoriei noastre zbu
ciumate și eroice : „Vine înghi- 
țitorul de. zări / pe la ușile oa
menilor ; / bate o dată /' nu-i 
răspunde nimerii, / bate de două

Inaugurare: TEATRUL POPULAI! DIN CIMPINA
La Cimpina, puternic centru 

industrial, oraș cu o bogată tra
diție revoluționară și culturală, 
de numele căruia își leagă acti
vitatea proeminente personalități, 
a avut loc, zilele trecute, un e- 
moționant moment care, după 
afirmațiile celor prezenți, va ră- 
mine în istoria acestei localități 
drept un act de cultură cu mul
tiple semnificații: inaugurarea 
Teatrului popular „Bogdan Pe- 
triceicu Hașdeu".

Inaugurarea celei de-a nouă
sprezecea instituții teatrale de 
acest gen din țară — cea de a 
douăzecea urmînd a-și deschide 
porțile in zilele următoare la 
Sinaia — a prilejuit, în fru
moasa sală a Casei de cultură 
din Cimpina, o emoționantă in- 

ori / nu-i răspunde nimeni, / 
bate de trei ori / și iese bărba
tul. / Vreau să te mănînc / 
spune înghițitorul de zări ; / și 
bărbatul se spală pe mîini / și 
bărbatul se spală pe față,. / își 
ia un rînd de straie frumoase / 
un alt rînd de straie urîte / și 
pleacă la război din viul nopții".

Această impresionantă ilus
trare a seninătății, specifică spi
ritului național, a înfruntării cu 
un eroism calm, devenit parcă 
datină („și bărbatul se spală pe 

față •/ și bărbatul se spală ps 
mîini") a destinului, oricît de 
vitreg ar fi, dă impresia de ex
celentă parafrazare a acelui J 
„Bucuroși le-om duce toate, dd 
e pace, de-i război".

în opoziție cu calitatea volu
melor de care ne-am ocupat 
pînă acum mal apar însă pla
chete în care cultivarea senti
mentelor patriotice și civice nu 
parvine la o realizare lirică co
respunzătoare. Apar destule vo
lume ale unor versificatori har
nici dar fără har la care dorin
ța de a cînta trecutul de glorie 
capătă transcrieri naive : „La 
noi cresc arbori fără vîrste-n 
zare, / prin rădăcina lor ureînd 
istorii — / Stejarul e sau e chiar 
Ștefan cel Mare / încoronlndu-1, 
dobîndindu-i glorii ?“ etc., etc... 
Cînd intenția capătă astfel de 
realizări bombastice, „vocife
rante", „...noi soarelui îi sîntem 
vechi rudenii, / eu pentru-nco- 
ronarea omeniei, / ridic pocal 
de stele și milenii" desigur că 
nu lirica patriotică este aceea 
care cîștigă...

Insă, In general, nu astfel de 
versuri sînt caracteristice pen
tru nivelul atins de poezia ro
mânească de azi. patriotică șl 
politică. Maturitatea sentimen
tului civic cunoaște din ce in ce 
mai frecvent — și nu de puține 
ori exemplele se pot da din 
scrierile unor poeți tineri — 
forme mature de expresie artis
tică. -

VICTOR ATANASIU

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM,
HOTELURI ȘI RESTAURANTE —BUCUREȘTI

COMPLHUl DE HOTELURI Șl RESTAURANTE PARC 
ORGANIZEAZĂ REVELIONOL11175-IM

în elegantele saloane ale restaurantului, precum 
și în moderna sală Polivalentă a complexului din 
Bulevardul Poligrafiei nr. 3 — Piața Scînteii 

(capătul autobuzului 31 R).

Pregătim pentru dumneavoastră un sortiment 
bogat de specialități executat de maiștri și spe
cialiști în arta culinară.

Un bogat program muzical-artistic - dans, 
antren, surprize.

Rețineți locurile dorite la telefon 18.11.36 - 
18.16.49 - interior 119, 121, 110, 112.

•LUNA CADOURILOR» LUNA CADOURILOR©
Decembrie, ultima luna a anului, a devenit prin tradiție și 

„Luna cadourilor". In magazinele comerțului de stat, împodobite 
sărbătorește, forfota nu contenește, de dimineață pînă seara tir- 
riu. Cadoul, care nu are vîrsta, dar este pentru toate vîrstele, 

trebuie ales din timp. Dacâ alegerea cadoului n-a fost încă 
hotăritâ, vă amintim cîteva produse, care pot fi oferite ca daruri 
celor dragi : jucării metalice, jocuri din carton poligrafici, diverse 
jocuri de construcții din lemn și material plastic, păpuși, diafilme, 

schiuri, patine și săniuțe ; broșe din metal simple, cu strasuri și 
cu pietre colorate, cercei, clipsuri, coliere, agrafe și brățări ; 
paltoane, pardesie, raglane, canadiene, pantaloni și echipament 
pentru sporturile de iarnă ; rochii, taioare, fuste, pulovere, ja

chete, sacouri și cămăși ; fulare, baticuri, eșarfe, bascuri, pălării 
și mânuși ; ghete, bocanci, cisme, galoși și șoșoni ; genți, sacoșe, 
umbrele și multe, multe alte articole.
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ELE E
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 

a adresat CELUI DE-AL XVII-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
COMUNIST MEXICAN, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează de- 

legaților la cel de-al XVII-lea Congres al Partidului Comunist 
Mexican, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii mexicani un cald 
salut prietenesc, împreună cu urările noastre de succes deplin în 
desfășurarea lucrărilor Congresului.

Urmărim cu interes și sentimente de solidaritate internațional 
listă activitatea Partidului Comunist Mexican, consacrată luptei 
pentru promovarea intereselor vitale ale poporului, pentru conso
lidarea independențeT și suveranității naționale, pentru progresul 
și prosperitatea țării, pentru pace și socialism în întreaga lume.

Congresul al XVII-lea al partidului dumneavoastră are loc în 
condițiile unor schimbări rapide în raportul de forțe, care creează 
condiții favorabile intensificării luptei unite a forțelor populare, 
democratice, progresiste pentru înlăturarea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste de dominație, de asuprire națională 
și socială, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru rezolvarea, în 
interesul popoarelor, a problemelor cardinale ale contemporaneită
ții, cu participarea pe bază de egalitate a tuturor țărilor, pentru 
înnoiri economice și sociale, pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internaționale.

Folosim acest prilej pentru a exprima simpatia și solidaritatea 
poporului român cu lupta popoarelor, din America Latină pentru 
a deveni deplin stăpîne ale resurselor naționale și ale propriilor 
destine, pentru o dezvoltare de sine stătătoare, pe calea progre
sului economic și social, pentru pace, securitate și colaborare inter
națională, popoare de care ne leagă puternice afinități de limbă 
și cultură, dorința comună de a conlucra pentru instaurarea linei 
lumi mai bune și mai drepte.

Subliniem cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor de cola
borare prietenească dintre România și Mexic, care au căpătat pu
ternice perspective de amplificare în urma vizitei pe care secretarul 
general al P.C.R., președintele României socialiste. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o recent în Mexic. Sintem hotărîți 
să facem totul pentru ca acordurile și înțelegerile încheiate cu 
acest prilej să fie transpuse cu consecvență in practică, avînd con
vingerea că ele slujesc intereselor popoarelor noastre, cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Mexican 
s-au statornicit de mult timp relații de prietenie, colaborare și 
solidaritate internaționalistă, întemeiate pe principiile autonomiei, 
egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. Partidul 
Comunist Român dorește să dezvolte, în continuare, aceste rapor
turi, în interesul adîncirii conlucrării dintre popoarele și țările 
noastre, al întăririi unității dintre partidele comuniste și munci
torești, dintre toate forțele revoluționare, progresiste, antiimperia- 
liste de pretutindeni, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Turcia, 
FAHRI S. KORUTURK, următoarea telegramă :

Am primit cu plăcere amabilul mesaj pe care mi l-ați trimis cu 
prilejul survolării de către Excelența Voastră a teritoriului Turciei.

Adresez Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri. împreună 
cu cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate 
poporului român prieten.

FLECARI
O delegație parlamentară ro

mână, condusă de Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări 
Naționale, a plecat, marți dimi
neața, la Belgrad pentru o vi
zită oficială în R.S.F. Iugosla
via, la invitația Adunării 
derate a acestei țări.

★Marți dimineața a părășit 
pitala, indreptîndu-se spre 
ngkry, o delegație condusă 
Vasile Bumbăcea, ministrul 
strucțiilor industriale, președin
tele părții române in Comisia 
mixtă de cooperare economică 
și tehnică între Republica So
cialistă România și Republica 
Guineea, pentru a participa la 
lucrările celei de-a IlI-a 
șiuni a acestei comisii.

TELEGRAME

Fe

Ca- 
Co- 

de 
con-

se-

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a trans
mis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al 
Regatului Lesotho, C. D. Mola- 
po, cu prilejul desemnării sale 
în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a primit 
o telegramă de mulțumire din 
partea ministrului afacerilor ex
terne al Emiratelor Arabe Uni
te. Ahmed Khalifa Al Suweidi, 
pentru mesajul adresat cu pri
lejul Zilei naționale a țării sale.

PROTOCOL

Activitatea de fiecare zi

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, STANKO TODOROV, următoarea 
telegramă :

Dragă tovarășe Stanko Todorov,
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi este 

deosebit de plăcut ca, în numele guvernului român și al meu per
sonal, să vă exprim cele mai calde felicitări și sincere urări de 
sănătate, fericire si de succese tot mai mari în activitatea de înaltă 
răspundere pe care o desfășurați în slujba partidului și patriei 
dumneavoastră, spre binele și prosperitatea poporului frate bulgar.

îmi exprim, și cu acest prilej, convingerea că relațiile și cola
borarea multilaterală dintre eele două guverne și țări se vor 
extinde și diversifica continuu, în toate domeniile, pentru binele 
«i fericirea popoarelor noastre. în interesul unității țărilor socia
liste, al păcii, înțelegerii și colaborării rodnice în lume.

La București a fost semnat, 
marți dimineața, Protocolul în
tre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Re
publicii Populare Ungare, pri
vind schimburile de mărfuri și 
plăți, pe anul 1976.

In Editura politică

a apărut volumul

Conferința pentru
Primul ministru ai Guvernului Republicii Socialiste România, 

MANEA MĂNESCU, a primit din partea cancelarului federal al 
Republicii Austria, BRUNO KREISKY, următoarea telegram*  :

Vă exprim sincere mulțumiri pentru bunele urări transmise cu 
ocazia realegerii mele în funcția de cancelar federal al Republicii 
Austria.

securitate și
cooperare In Europa

(Urmare din pag. I)

comitetului U.T.C. : „Chiar în 
prima săptămină, după încheie*  
rea lucrărilor Congresului, mem
brilor biroului U.T.C., întruniți 
în ședință, le-au fost trasate 
sarcini concrete privind buna 
desfășurare a studiului docu
mentelor. Sarcini similare au 
fost trasate și propagandiștilor 
care răspund de desfășurarea 
învățămintului politic. în toate 
secțiile întreprinderii a fost 
afișată, la loc vizibil, cuvîntarea 
rostită la congres de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului nostru. 
Deoarece un reprezentant al în
treprinderii noastre a avut 
cinstea să fie delegat la Congres, 
ne-am gîndit să organizăm o 
serie de întîlniri ale acestuia cu 
tineri din diferite organizații- 
Iată, pe scurt, primele măsuri 
operative pe care le-am inițiat 
încă din luna noiembrie. In 
prezent, în întreprindere au 
început adunările generale des
chise. Pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie vom încheia și această 
acțiune de mare însemnătate. Aș 
dori să mai adaug că am hotărît 
să înființăm gazete de perete 
ale organizațiilor U.T.C. în toa
te secțiile și că sîntem în curs 
de amenajare a unui „punct de 
informare" în care, atît propa
gandiștii, cît și uteciștii, vor pu
tea pregăti în cele mai bune 
condiții expunerile și semina- 
riile la învățămîntul politic. In 
sfîrșit, am hotărît să tipărim tri
mestrial o foaie volantă intitu
lată ..Organizația U.T.C. și tine
rii ei" în care vom oglindi felul 
cum își îndeplinesc uteciștii 
sarcinile reieșite din documen
tele celui de al X-lea Congres 
al U.T.C.".

Continuăm discuția la organi
zația nr. 1 al cărei secretar este 
Petre Pîrvu. în această organi
zație a avut- loc adunarea ge
nerală U.T.C. lărgită și, bineîn
țeles, sîntem dornici să aflăm 
amănunte. Petre Pirvu ne spu
ne : „Succint, voi aminti cîteva 
din rezultatele cu care s-a sol
dat adunarea noastră și care se 
reflectă și în planul de măsuri 
adoptat. Mai întîi. am hotărît 
ca, lunar, doi-trei uteciști să 
prezinte organizației felul în care 
se achită de sarcinile trasate de 
Congresul al X-lea al U.T.C. 
Pentru a elimina unele neajun
suri ce se manifestă în pregăti
rea profesională a unor uteciști 
am numit muncitori fruntași 
care să se ocupe de activitatea 
lor, atît în întreprindere, cît și 
în afara ei. O altă problemă 
prezentă în dezbatere a fost 
cea a economiilor. Am înființat 
un registru în care ținem evi
dența economiilor de reactivi 
chimici pe ciclul de funcționare 
a pietrelor. în scopul ridicării 
calificării tinerilor am optat 
pentru o formă simplă și efica
ce : studierea procesului tehno
logic pe porțiuni de instalații și 
organizarea unor discuții, în 
fiecare tură, privind cele mai

noi realizări în domeniul tehnic 
specific nouă".

In organizația nr. 5, interlo
cutor ne este secretarul aceste
ia. Constantin Popescu, care 
Îiregătește adunarea generală 
ărgită. Iată ce ne declară : „Aș 

vrea să menționez cîteva dintre 
primele rezultate concrete ob
ținute ca urmare a dezbaterii 
documentelor Congresului în 
organizația noastră. Am înfiin
țat „cercul inovatorului" în ca
drul căruia s-au realizat deja do
uă raționalizări : un dispozitiv 
automat pentru închiderea’ șibă- 
rului la instalația de deshidratare 
var și înlocuirea bucșelor și 
coroanelor de aluminiu de la 
agitatoarele de var — care se 
uzau repede — cu altele din- 
tr-un aliaj de bronz. Am înfiin
țat „echipe de tineret" care s-au 
angajat să scurteze termenele 
operațiilor de revizii între unu— 
patru ore. Desigur, în cadrul 
adunării generale ce urmează să 
aibă loc în curînd, uteciștii vor 
face și alte propuneri valoroa
se care, sînt convins, ne vor a- 
juta să realizăm un plan de 
măsuri concret, axat pe sarcini
le de producție ce revin secției 
noastre."

SUBIECTE DE MEDITA ȚIE 
PENTRU COMITETUL 

MUNICIPAL PLOIEȘTI

AL U.T.C.
• Informații neconforme cu 

realitatea • O stare de in
certitudine și explicațiile ei 
e „Da, mai sînt multe de pus 
la punct", recunoaște acti
vistul comitetului municipal 
• Un imperativ de la sine 
înțeles : maximă operativitate 
pentru eliminarea deficiențe
lor.

CETĂȚENEȘTI SORTIMENTE VARIATE,
DUPĂ GUSTUL CUMPĂRĂTORILOR

Grigore Delcescu, membru al 
comitetului U.T.C. de la I.U.P.R, 
Teleajen ne privește stînjenit. 
Nu, informația pe care o avem 
nu e tocmai conformă cu reali
tatea. Intr-adevăr, la organiza
ția din secția mecano-energetic 
ar fi trebuit să aibă loc aduna
rea, ea a și fost planificată și 
încadrată într-un grafic desfă
șurător raportat municipiului, 
dar, nu se știe de ce, probabil 
din cauza mobilizării, s-a re
nunțat la data stabilită inițial 
și nici acum nu se știe precis 
cind se va ține — dacă nu 
miercuri, atunci... joia aceasta. 
Nu ne îndoim de adevărul ce
lor spuse. Grigore Delcescu este 
în măsură, în dubla sa calitate 
de responsabil cu problemele de 
muncă și viață ale tinerilor. în 
comitetul pe întreprindere, dar și 
de membru al organizației U.T.C. 
mecano-energetic. să cunoască 
situația. Cert este că materialul 
pe baza căruia urma să aibă loc 
dezbaterea n-a fost încă întoc
mit. „Vasile Ivănoiu. secretarul 
de aici, lucrează în schimbul de 
după-amiază, adaugă interlocu
torul nostru. El mi-a cerut o 
mină de ajutor la alcătuirea in
formării, totuși..." Totuși e greu 
de aflat ce s-a petrecut în con
tinuare.

O incertitudine dezolantă ne 
este opusă Ia toate eforturile pe 
care le facem pentru a afla de-

talii în legătură cu ordinea de 
zi a adunării aflate în pregătire. 
Pînă la urmă ajungem foarte 
simplu la explicația împrejură
rii ca atare : Grigore Delcescu 
n-a luat parte, așa cum ar fi 
fost normals la instruirea orga
nizată de comitetul municipal, 
iar ceilalți membri ai comitetu
lui pe întreprindere, prezenți a- 
colo, nu l-au pus la curent cu 
problemele. Cu cită atenție vor 
trebui tratate aici lucrurile 
ne-am dat seama și în urma u- 
nor discuții purtate cu alți trei 
tineri din organizație : Constan
tin Chițu, Gheorghe Mușoiu și 
Constantin Necula. Doar cu în
găduință se poate afirma că ei 
au o privire de ansamblu asu
pra obiectivului pe care și-1 pro
pune adunarea la care peste o zi 
sau două, numai, urmează să 
ia parte. Care le va fi atunci 
contribuția la dezbatere ? Difi
cil de spus. Ni se sugerează să 
ne continuăm investigațiile și în 
organizația U.T.C. prelucrări- 
mecanice. Sîntem, evident, de 
acord. Dar impresia nu ni se 
schimbă. Cristina Chirulescu, 
membră a comitetului județean 
și a comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, responsabilă cu 
problemele muncii politico-i- 
deologice atit în comitet cit și 
în biroul organizației prelucrări- 
mecanice din care face parte, 
prezentă la instruirea comitetu
lui municipal, n-a reținut din 
ceea ce s-a transmis acolo toc
mai faptul că vor trebui con
vocate adunări generale deschi
se. Cum era și de așteptat în
tr-un asemenea caz secretarul 
organizației de aici ne răspunde 
la întrebarea cu pricina evocin- 
du-ne un principiu general va
labil : „O adunare generală des
chisă are loc atunci cind tema 
ei interesează în mod deosebit 
întreaga masă a tinerilor". Au- 
zindu-1, Paul Călugăreanu, acti
vist al Comitetului municipal 
Ploiești al U.T.C., nu-și poate 
stăpîni zîmbetul. „Da, mai sint 
multe de pus la punct", recu
noaște dînsul. Ii dăm dreptate, 
firește. în sinea noastră ne-am 
gindit, însă, că nu e de ajuns 
să accepți teoretic așa ceva, so
cotind că datoria sa era aceea 
de a face totul ca o asemenea 
situație să fi fost evitată 
vreme.

(Urmare din pag. I)

la

★
Fără să tragem concluzii 

neralizatoare, pornind de la 
mai dguă exemple, fie ele și 
titetice, socotim că este totuși 
cazul să subliniem, mai întîi, că 
eficacitatea instruirii ținute tre
buie verificată îndeaproape de 
membrii secretariatului comite
tului municipal. Pe de altă par-> 
te, este vădit că acolo unde 
s-a procedat cu seriozitatea cu
venită, roadele nu se lasă aș
teptate și tinerii reacționează 
prompt și concret la chemările 
care li se adresează. In sfîrșit, 
un amănunt de natură organi
zatorică. Marți se va ține, con
form programării, plenara co
mitetului municipal. Nu este 
oare o contradicție între faptul 
că nivelul coordonator își pro
pune să adopte măsuri de îmbo- 
fățire a propriului program îna- 
nte de a cunoaște pulsul viu 

' al inițiativelor care se pot naște 
în organizații, în rîndul tineri
lor ? Iată, după părerea noastră, 
o temă de meditație foarte ac
tuală pentru Comitetul munici
pal Ploiești al U.T.C.

ge-

mularea planurilor de vil- 
.tor, , pentru felicitări și 
ur-ări. In ce-i privește, 
tinerii Capitalei au cu ca 
se mîndri. contribuția lor 
la îndeplinirea cincinalului 
în 4 ani, 5 luni și 25 zile 
bueurîndu-se de înalta apre
ciere a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Doresc 
să mă opresc la cîteva deta
lii. Prin inițiativa utecistă 
prftund efectuarea muncii pa
triotice în sprijinul produc,- 
ției, generalizată în toate u- 
nitâțile industriale ale Capi
talei, s-a dat suplimentar o 
producție de ordinul miliar
delor de tei. De asemenea, 
este remarcabil faptul că ti
nerii muncitori, tehnicieni și 
ingineri din întreprinderile 
industriale, din transporturi*  
și din construcții au contri
buit direct la asimilarea su
plimentară a peste 250 de 
tehnologii și a 1 000 de pro
duse noi de mare impor
tanță. ca și la economisirea 
numai în ultimii doi ani a 
peste 15 mii tone metal, 236 
mii kilowați/oră, 315 mii tone 
combustibil convențional. In 
perioada februarie 1973 — 
octombrie 1975 tinerii mun
citori, intelectuali, elevi și 
studenți din București au 
desfășurat ample acțiuni de 
muncă patriotică, în valoare 
de peste un miliard și jumă
tate de tei, îndeplinindu-și 
planul economic și angaja
mentele asumate în cinstea 
Congresului tineretului, la 
obiective de investiții, con
strucția de cămine pentru 
nefamiliști, blocuri de locu
ințe, baze sportive și de a- 
grement, amenajări de dru
muri și spații verzi, precum 
și la lucrările din agricultură. 
Pentru a ilustra efortul ti
nerilor, puterea lor de dă
ruire, m-aș mai opri la un 
exemplu : numai în s&ptă*  
mâna-record dedicată Con*  
greșului al X-lea al U.T.C, 
și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., uteciștii Capita
lei au realizat prin muncă 
patriotică o producție supli
mentară în
17. milioane

motivele. Pășim în viitorul 
cincinal căliți in munca pen
tru devansarea sarcinilor u- 
nui cipcinal de mari reali- 
zări. Așadar avem mai multă 
încredere în forțele noastre, 
mai multă experiență în' 
viața de organizație, sîntem 
mai stăpîni pe meseria și, 
de ce n-am spune-o, mai 
ambițioși în planurile pe 
care ne propunem să le în
deplinim cu promptitudine. 
Iată deci cîteva din argumen
tele unor succese viitoare. 
Sintem convinși că ele vor 
fi superioare realizărilor pe • 
care le raportăm la sfîrșitul 
acestui cincinal.

valoare de peste 
lei.

antieipa conținu-— Putem
area șirului de succese și în 
perioada ce urmează ?

— Desigur, avem toate

— Vă propun să anticipăm 
noaptea de Anul Nou. Ce 
ne puteți spune despre reve- 
lioanele tineretului din Ca
pitală ?

—- în prezent pregătirile 
sînt în toi. 7 000 de tineri din 
întreprinderi, instituții, școli 
și facultăți vor întîmpina 
prima zi a anului ce vine în 
pavilionul Expoziției reali
zărilor economiei naționale. 
Alte revelioane pentru aproa
pe 20 000 de tineri vo-r avea 
loc în cluburile tineretului 
din sectoare — Ateneul tine
retului, Ecran-club, Univer- 
sal-club, Tehnic-club, Mo- 
dern-club — în case de cul
tură și în mai multe între
prinderi, printre care „Gri- 
vița roșie", „23 August", 
„Vulcan". „Electroaparataj", 
I.R.E.M.O.A.S. etc. De ase
menea, vor mai fi două re
velioane studențești, la com
plexele Regie și Grozăvești și 
alte 14 revelioane organizate 
de B.T.T. pentru 1 000 de gi
neri din Capitală, în stațiuni 
și cabane alpine din Bucegi, 
Făgăraș. Ceahlău. La reveli
onul din București tinerii 
vor petrece în compania 
Ansamblului C.C. al U.T.C., 
a Ansamblului „Doina", a An
samblului artistic al studen
ților, a uhor cunoscuți so
liști de muzică populară și 
ușoară, a mai multor bale
rini, comici și artiști de circ. 
Desigur, nu vor lipsi tradi
ționalele jocuri de artificii, 
concursurile distractive, pro
iecțiile de filme și alte 1001 
de surprize, care vor conti
nua și în zilele de 1, 2, 3, șl 
4 ianuarie, cu prilejul se
rilor eultural-distractive or
ganizate pentru tineri în 
toate sectoarele Capitalei.

ELEVII FRUNTAȘI

FOLOSIREA TEHNOLOGIEI 
ÎMBUNĂTĂȚITE, PRODUSE 

DE BUNĂ CALITATE

La Vădeni, nu departe de 
Brăila, întreprinderea pentru 
producerea și industrializarea 
legumelor și fructelor trăiește cu 
febrilitate zilele care o mai des
part de bilanțul anual. Rezulta
tele obținute de colectivul aces
tei întreprinderi pină în prezent, 
pe 11 luni, sînt cit se poate de 
promițătoare : indicatorul pro
ducției globale este depășit cu 
700 000 lei. Productivitatea mun
cii a fost realizată in proporție 
de 101 la sută, s-au dat peste 
sarcinile de plan 284 tone con
serve de legume și 264 tone con
serve' de came. Totodată, la so
licitarea comerțului, întreprinde
rea a produs pentru necesitățile 
pieței, in afara prevederilor de 
plan, 44 tone sirop, 13 tone mar
meladă și 10 tone dulceață.

La citeva clipe de la intrarea 
In întreprindere sintem martorii 
aplicării unor măsuri operative 
pentru livrarea a noi cantități 
de produse la export.

— Produsele noastre, ne de
clară tovarășul Constantin Sein- 
tei, inginerul șef pentru sectorul 
industrial, merg la export în 
peste 20 de țări. Un fapt care 
dovedește grija pentru marfa șt 
renumele fabricii: în acest an 
nu am înregistrat nici un refuz 
la livrările efectuate pentru be
neficiari străini. Asta probează, 
desigur, in primul rind, eficien
ța măsurilor luate în acest scop. 
Individualizarea unor linii de 
lucru separate pentru export, 
întărirea controlului tehnic de 
calitate, depozitarea produselor 
in condiții verificate etc. La 
controlul tehnic de calitate, cu 
excepția unei singure persoane, 
lucrează numai tineri.

prin aplicarea unor soluții teh
nice avansate. Preocupările noas
tre in această direcție s-au in
tensificat. In curînd, vom în
cepe reamplasarea utilajelor 
pentru linia de suc și reorga
nizarea sectorului mecano-ener
getic. Urmărim și în acest caz 
obținerea unor fluxuri tehnolo
gice îmbunătățite. La această 
amplă acțiune participă cu mult 
spirit de dăruire, alături de ca
drele tehnice, muncitori cu te
meinică pregătire profesională.

hectare), de o livadă de pomi 
(de 194 hectare), de 25 hectare 
plantație de căpșuni etc. Pro
ducțiile obținute pe aceste su
prafețe constituie adevărate re
corduri. Iată, de pildă, la le
gume. față de plan — 6 980 tone 
— s-au realizat 8 995 tone. Exa- 
minind o activitate atit de rod
nică sintem tentați să sporim 
exemplificările : pe cele 40 de 
hectare cultivate cu ardei gras, 
în loc de 690 tone cit prevedeau 
sarcinile de plan s-au realizat

fost planificat pentru acest_ t an 
cu o dotație de 400 000 lei, dar 
noi realizăm un beneficiu de 
circa 3 milioane lei.

ACȚIUNILE TINERILOR - 
PERMANENT ÎNDREPTATE 

SPRE ÎNDEPLINIREA 
EXEMPLARA A SARCINILOR 

DE PLAN

Producătorii de conserve din Vădeni— Brăila

și răspunsul lor la sarcinile 

privind aprovizionarea populației

Ideile lor se bucură de atenția 
cuvenită și de prețuire. Prin au- 
todotare, de pildă, s-au executat 
instalații concentrat suc, mașină 
de șters cutii, mese de lucru și 
dozatoare de saramură. Autorii 
principali sint mecanicii Emi- 
lian Păun, Mihai Manea și Con
stantin Condurache. La perfec
ționarea fluxurilor tehnologice 
au lucrat și * lucrează cu multă 
pasiune tineri uteciști : Aurel 
Șoca, Vasile Sirbu fi Grigore 
Saca.

OBIECTIV PERMANENT - 
O GAMA

DE PRODUSE

Colectivul își

VARIATA 
ALIMENTARE

1 0,08 tone, la gogoșari in loc de 
660 tone s-au obținut 965 tone, 
iar la tomate, față de 2 700 tone 
cit era prevăzut s-au realizat 
3 975 tone.

— Aceste rezultate, ne spune 
inginerul șef Toma Trifănescu, 
se datoresc, în primul rind, fap
tului că in întregul sector agri
col s-a muncit în acord global, 
că am asigurat toate condițiile 
ca lucrările să se desfășoare la 
timp și de bună calitate. Acum, 
cind întocmim bilanțul anual, 
avem, motive sporite de satis- 

. facție : față de 12,3 milioane lei, 
cit aveam prevăzut prin planul 
de venituri din vinzarea produc
ției, am obținut peste 15 milioa
ne lei. Sectorul nostru agricol a

Parcurgînd sectoarele de acti
vitate ale întreprinderii, o rea
litate evidentă ne atrage aten
ția : la majoritatea posturilor 
cheie din cadrul procesului de 
producție sînt tineri.

Vasile Sirbu, secretarul comi
tetului U.T.C., ne vorbește des
pre una dintre recentele acțiuni 
ale tinerilor, eforturile depuse 
de un grup de uteciști pentru a- 
sigurarea continuității procesu
lui de producție în zilele de vis
col din noiembrie. Acest grup 
de tineri a muncit 24 de ore con
tinuu. Acțum. un alt grup de 
tineri a îmbrăcat haina de con
structori și lucrează zi lumină la 
înălțarea grupului social din in
cinta întreprinderii. In fiecare 
atelier, la secțiile de producție, 
de întreținere și folosire judici
oasă a utilajelor, tinerii parti
cipă intens valorificând noi po
sibilități de creștere a produc
ției, de îmbunătățire a calității 
produselor. Contribuția lor la 
rezultatele obținute în întreprin
dere se apreciază pe drept cu- 
vint ca fiind deosebit de impor
tantă. Și asta, pentru că toate 
eforturile lor sint îndreptate 
permanent spre îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de plan.

FLUXURI TEHNOLOGICE 
ÎMBUNĂTĂȚITE

în ul- 
intre- 

t______  .. _ acum
secțiile, privind atent in jur, nu 
poate să nu sesizeze unele 
schimbări cu influențe pozitive 
pentru procesul de producție. 
Așa, de pildă, la secția de pre
parare a conservelor de legume 
sterilizate, va observa, fără în
doială, reamplasarea tuturor u- 
tilajelor după o nouă idee teh
nologică, operație efectuată cu 
eforturi importante, din partea 
colectivului, eforturi răsplătite 
prin sporirea randamentului în 
funcționarea mașinilor și a in
stalațiilor, prin îmbunătățirea 
calității produselor, prin crearea 
unor condiții de lucru mai bune 
prin asigurarea iluminatului na
tural. La reorganizarea acestui 
flux tehnologic au contribuit cu 
idei proprii, atit inginerii, maiș
trii și brigadierii, cit și munci
torii cu inaltă calificare. „Tot 
prin introducerea unor benzi de 
lucru continuu, am organizat în 
flux și spălarea și sortarea fruc
telor. adaugă inginerul șef Con
stantin Sctntei. Sporurile de 
productivitate și. implicit, de 
producție, le-am obținut, deci,

Cel care h-a, mai fost 
tima vreme prin această 
prindere și ii parcurge

Colectivul își realizează cu 
bune rezultate unul din obiecti
vele principale : asigurarea unei 
game variate de produse ali
mentare. Contribuția sa la crea
rea unui fond de marfă care să 
corespundă cerințelor rețelelor 
Comerciale este meritorie. între
prinderea produce peste 80 de 
sortimente de conserve de legu
me. 5 de conserve de carne, 
pastă de tomate, suc de roșii 
etc. Preocupările pentru lărgirea 
gamei de sortimente continuă cu 
aceeași intensitate. In acest an 
s-au fabricat aici 4 noi produse : 
cofruct, urzici tocate, dulceață 
de pepene galben și compot de 
struguri aromatizat. Calitățile 
acestor noi produse, caracteris
ticile lor le asigură o desfacere 
bună. S-au făcut, deci, 28 de 
tone de cofruct, fapt edificator 
pentru procesul de înnoire a 
producției, care se desfășoară în 
această întreprindere.

O BAZA PROPRIE DE MATERII 
PRIME SAU SURSA UNOR 

ADEVARATE RECORDURI

Cu tovarășul Toma Trifănet- 
cu, inginerul șef pentru sectorul 
agricol al întreprinderii, încer
căm să ne facem o imagine cit 
mai exactă asupra bazei proprii 
de materii prime, asupra dimen
siunilor acesteia. întreprinderea 
dispune de 473 hectare pentru 
producerea legumelor de cimp 
(suprafață care, începind cu 1 
ianuarie 1976, se mărește la 970

I. CHIRIC

• FOTBAL
Astăzi se desfășoară partide

le ultimei etape a turului Cam
pionatului diviziei A la fotbal, 
în Capitală sînt programate 
două jocuri : Dinamo — F.C. 
Bihor (pe stadionul Dinamo) și 
Steaua — C.F.R. Cluj-Napoca 
(pe stadionul Steaua).

în țară se vor disputa urmă
toarele intîlniri : Sport Club 
Bacău — Rapid ; U.T. Arad — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Jiul Petro
șani — Sportul studențesc ; 
Universitatea Cluj-Napoca — 
F.C. Olimpia Șatu-Mare ; F. C. 
Constanța — Politehnica Iași ; 
F.C.M. Reșița — Universitatea 
Craiova ; Politehnica Timișoara 
— F.C. Argeș Pitești. Toate me
ciurile vor începe la ora 14,00.

înaintea ultimei etape, în cla
sament conduce echipa Steaua, 
cu 22 puncte, urmată de forma
țiile Dinamo — 21 puncte, Po
litehnica Iași — 19 puncte și 
A.S.A. Tg. Mureș — 18 puncte.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de 
la toate meciurile etapei. Trans
misia se va face pe programul I 
cu începere de la ora 13.45. 
Partida Universitatea Cluj-Na-

poca — F.C. Olimpia Satu-Mare 
va fi transmisă la televiziune.

• HANDBAL
• Meciprile disputate ieri în 

turneul final al campionatului 
mondial feminin de handbal s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
16—8 (12—2) ; R. D. Germană — 
Iugoslavia 13—12 (7—6) ; Unga
ria — România 11—10 (9—6). In 
clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 5 puncte, urmată de 
R.D. Germană 5 puncte, Iugo
slavia 3 puncte, România 2 punc
te, Ungaria 2 puncte, Cehoslova
cia 1 punct. Joi echipa Româ
niei întîlnește formația R. D. 
Germane.

• TENIS
• După strălucita victorie ob

ținută în ..Turneul Campioni
lor", tenismanul român Ilie 
Năstase participă în aceste zile 
la un concurs internațional care 
se desfășoară în orașul suedez 
Uppsala. în prima partidă sus
ținută, Ilie Năstase l-a întrecut 
cu 6—3, 7—5 pe suedezul Rolf 
Norberg.

LA ÎNVĂȚĂTURĂ
urmă, se numără deja printre 
muncitorii de bază ai întreprin
derii. La sfîrșitul acestei luni, 
cei 35 de elevi vor susține exa
menul de absolvire, iar începînd 
cu 1 ianuarie, deci cu 6 luni 
mai repede, vor intra în rîndul 
muncitorilor cu drepturi depline'. 
Stau de vorbă cu cîțiva elevi 
din anul III: Ion State, Marin 
Grigore, Gh. Cobuz. Mihai Seri- 
geanu. Spun, nu fără mindrie 
iar maiștrii lor confirmă, că atît 
în privința cunoștințelor teore
tice cît și a deprinderilor prac
tice. toate dificultățile au fost 
de-acum depășite.

— Să nu se creadă însă că 
lucrurile sînt chiar atît de sim
ple, intervine maistrul Radu 
Luican, secretarul organizației 
de partid a Liceului mecanic nr. 
6. Pină a trece această probă în 
producție, elevii parcurg aici, în 
școală, o treaptă importantă. In
struirea practică în ateliere în
cepe chiar din anul I, după fișe 
personale întocmite de noi și 
care prevăd trecerea în timp a 
fiecărui elev prin toate opera
țiunile pe care trebuie să te 
cunoască un meseriaș în specia
litatea respectivă. Ei nu trec la 
o nouă operație pînă nu stăpî- 
nesc la perfecție ca durată de 
execuție și calitate, operațiile 
precedente. Insistînd pe aceste 
laturi esențiale ale practicii pu
tem spune și demonstra că la 
terminarea anului II elevii noș
tri sînt deja lucrători formați.

Cele mai convingătoare argu
mente în sensul celor afirmate 
de maistrul Luican, le oferă în
șiși absolvenții. Peste 90 la sută 
dintre cei care au intrat acum 
șase luni în producție, își înde
plinesc cu regularitate și la ccl 
mai bun nivel calitativ sarcinile 
în producție. Centrul de greutate 
al eforturilor pentru grăbirea 
calificării tinerilor tot în uzină 
rămîne, însă. Mai ales acum cind 
elevii trebuie introduși în marile 
exigențe ale cincinalului revolu
ției tehnico-științifice.

— Cu toate că lucrează*  indi
vidual pe mașini sau în echiDe 
de lăcătuși, la montaj — ne 
spune inginerul Virgil Ioniță, 
locțiitor al secretarului U.T.C. 
pe uzină, tinerii începători sînt 
dați în răspunderea celor mai 
buni meseriași, maiștri sau re
gion, care răspund în fața con
ducerii secțiilor, a organizației 
de partid sau U.T.C. (dacă sînt 
uteciști) de modul în care se 
ocupă de formarea tinerilor res
pectivi. Printre criteriile pentru 
obținerea titlului de fruntaș în 
întrecerea socialistă, la noi în 
uzină s-a introdus unul în plus : 
modul în care evoluează în pre
gătirea lor profesională, tinerii 
începători dați în răspunderea 
muncitorului care candidează Ia 
titlul dc fruntaș. Ei sînt astfel 
obligați dar și cointeresați în 
depunerea tuturor eforturilor 
pentru pregătirea unor meseriași 
complet formați. în ceea ce ne 
privește, — reia locțiitorul secre
tarului U.T.C. — în programul 
nostru de activitate pentru peri
oada care urmează — fundamen
tat pe baza hotărîrilor Congresu
lui al X-lea al U.T.C. — am pre
văzut antrenarea elevilor școlii 
profesionale, a tinerilor proaspeți 
absolvenți, într-o permanentă 
acțiune de perfecționare a nivelu
lui lor de cunoștințe, de sporire 
a competenței în specialitate, 
prin formele specifice organiza
ției U.T.C. : cursuri, simpozioa
ne, demonstrații practice, con
cursuri pe meserii etc., pentru 
ca ei să se ridice. într-adevăr, 
în cel mai scurt timp posibil la 
performanțele celor mai buni 
uteciști ai uzinei.

(Urmare din pag. I)

tunjirea realizărilor pe 1975 șl 
pregătirea cu toată răspunderea 
a producției pe 1976. Iar cole
gii lor mai mari, care au intrat 
pe această poartă de onoare a 
profesiei cu un an sau doi în

STRĂJI LA VIOLETE
(Urmare din pag. I)

o simplă notă poate fi scrisă pe un sfert 
de pagină și nu pe o coală întreagă). Lipsa 
de calificare și indisciplina obligă și ele la 
punerea unor „străji", de data aceasta în 
schemele de funcțiuni. Lucrul pe care, fi
resc, îl poate face un om care muncește 
realmente 8 ore și care se străduiește să 
învețe pentru a corespunde calificării postu
lui ocupat, îl fac — în unele locuri - cite 
trei. Menținuți „ca să rezolve problema I” 
Cum s-ar spune, trei slăbănogi angajați ca 
sâ ridice pușca unui singur soldat, simplu 
și zdravăn...

Sînt asemenea „străji la violete" și în 
activitatea U.T.C. ? Destule ! Mă gîndesc și 
aici la aplecarea unor activiști ai noștri cu 
deosebire spre „forma” materialelor, la 
goana după cantitatea de hîrtii „încopciq- 
te" : planuri și masuri la care au lucrat 
efective întregi și la care, după vot, în 
unele situații nu se mai uită nimeni vreme 
îndelungată... De asemenea, la concentra
rea, în unele locuri, a atenției mai mult 
spre munca dactilografelor decît spre 
conținutul efectiv al activității. „Tovarășa să 
bată mai atent I" — îl auzi pe cîte unul 
decretînd, el fiind autorul unui „plan" care, 
în realitate, a fost copiat mot-ă-mot din

alt plan de multa vreme depășit. Dar co
pierea de „inițiative” de la alții, fără a ține 
cont de condițiile locale ? Cele mai pă
guboase „străji" le reprezintă însă activi
tățile — perfect justificate în principiu — 
dar care în unele locuri sînt golite de con
ținut prin înfăptuirea lor sub un aspect 
strict formal. Acele ședințe — spre exemplu 
- care se țin pur și simplu fiindcă „se cere" 
să se țină, fără însă ca să se ia măsurile 
necesare pentru ca în cadrul lor să se 
rezolve cu profunzime probleme existente 
și absolut necesare. Adică să nu se piardă 
vremea fiindcă „așa e regula”, sau fiindcă 
„așa e planificat". Mă mai gîndesc la cei 
care se ridică să ia cuvîntul la cite o dez- . 
batere reținîndu-i pe oameni fără sâ 
spună nimic, deși, cu un minim efort de 
gîndire și interes, ar fi putut - chiar acolo, 
în cadrul discuției - să fie de un ajutor 
efectiv.

„Străji la violete"... Așa, ca formulă, sună 
frumos. Cind analizezi însă ce timp rod, ce 
eforturi presupun, ce goluri produc, nu poți 
să nu fii de acord cu Allmayer, care cerea 
categoric, în interesul binelui general, să 
punem radarele analizei pe urmele lor și să 
le lichidăm, oriunde s-ar afla, „străjile la 
violete I".

DORIȚI SĂ CÎȘTIGAȚI EXCURSII PE ITINERARII DE NEUITAT ÎN 
UNIUNEA SOVIETICĂ. R. D. GERMANĂ SAU LA INNSBRUCK-AUS
TRIA cu prilejul Jocurilor Olimpice de Iarnă din 1976 ? Șansa vă este 

oferită de această

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

BlOTO IIIECEMIIIIE75
a

se atribuie cîștifluri în» 
AUTOTURISME,BANI, 
EXCURSII IN
U.R.S.S., R.D.GERMANA 
EXCURSII LA 
OLIMPIADA ALBĂ DE LA 
INNSBRUCK-AUSTRIA

Procurați din vreme biletele!
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Salutul C.C. al P.C.R.

Tovarășul Kim Ir Sen a primit 
pe conducătorul delegației 

guvernamentale române
Tovarășul Kim Ir Sen, secre

tar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, a primit pe 
tovarășul Paul Niculescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și învățămîntu*  
Iui, conducătorul delegației gu
vernamentale române la cea de-a 
Vl-a sesiune a Comisiei inter
guvernamentale consultative in 
problemele relațiilor economi
ce și tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană.

Cu acest prilej. conducăto
rul delegației române a transmis, 
din. partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, tovarășului Kim 
Ir Sen un mesaj prietenesc de 
salut, urări de multă sănătate și 
viața îndelungată, iar poporu
lui coreean — urări ' 
eese și prosperitate.

Tovarășul Kim Ir 
aă fie transmise 
^Hcolae Ceaușescu 
se.lut^ tovărășesc și urări 
multă sănătate și a urat poporu
lui român noi succese în opera 
de făurire a societății socialiste 
•multilateral dezvoltate.

In cursul convorbirii care a 
fnit loc au fost evidențiate bu- 
țele raporturi de colaborare și 
Prietenie dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
dintre P.C.R. și P.M.C. și a fost 
(«primată hotărirea de a se ac
ționa în comun pentru înfăptui
rea- înțelegerilor și acordurilor 
donvenite la nivel înalt. Au fost 
Relevate,. în mod deosebit. re
zultatele și hotărîrile adoptate 
îl? domeniul cooperării în pro
ducție, dezvoltării schimburilor 
wmerpiale și al 
whnico-științifice.

De asemenea, în 
Sorbirii a avut loc 
reciprocă asupra

coreene. Hă Dam, vicepremier 
al Consiliului Administrativ, mi
nistrul de externe al R.P.D. Co
reene, precum și ambasadorul 
României la Phenian, Dumitru 
Popa.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
La Phenian au început lucră

rile celei de-a Vl-a sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale 
consultative româno-coreene in 
problemele relațiilor economice 
și tehnico-științifice. Au fost 
abordate problema dezvoltării 
relațiilor economice, a cooperării 
în producția industrială și în 
domeniul științei și tehnicii 
dintre cele două țări în spiritul 
celor convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen.

de noi suc-

Sen a rugat 
tovarășului 

un cordial 
de

colaborării

cursul con- 
o informare 

. .. __ desfășurării
construcției socialiste în cele 
două țări și au fost abordate 
țjnele probleme internaționale 
fie interes comun. w

Au fost prezenți Kong Jin 
Tae, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Co
reene, conducătorul delegației 
guvernamentale coreene la se- 
wtinea Comisiei interguverna- 
inentale consultative româno-

Situația din Liban
La Beirut au fost înregistrate 

marți, cele mai violente lupte de 
Ia începutul confruntărilor ar
mate între grupările rivale, în 
urmă cu opt luni. Schimburi de 
focuri de mitraliere, mortiere și 
rachete, însoțite de explozii și 
incendierea unor clădiri au creat 
în capitala libaneză o atmosferă 
extrem de încordată, subliniază 
agențiile internaționale de presă. 
Aria de desfășurare a luptelor 
s-a extins atît în cartierul co
mercial și în zona sudică și es
tică, cit și în sectorul marilor 
hoteluri, unde. în general, inci
dentele au fost mai izolate. Po
trivit unui bilanț provizoriu fur
nizat din surse libaneze, și re
luat de agențiile de presă. în 
cursul zilei de marți și-au pier
dut viața 50 de persoane, iar 
numărul răniților depășește 300. 
La pierderile de vieți omenești 
se adaugă circa 40 de clădiri 
distruse.

Postul de radio Beirut anunța, 
totodată, că toate căile de acces 
spre capitală sînt nesigure.

Pe de altă parte, reuniunea 
liderilor politici libanezi, pro
gramată pentru marți, a fost a- 
rpinată fără a fi anunțată data 
viitoarei întruniri.

Vizita delegației parlamentare 
romane în Iugoslavia

Primire la președintele Iosip Broz Tito

★
în numele Consiliului Admi

nistrativ al R.P.D.C., Kong Jin 
Tae a oferit în cinstea dele
gației guvernamentale române o 
recepție, la care conducătorii ce
lor două delegații au rostit to
asturi, subliniind stadiul înalt 
al relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre ce
le două țări. Vicepremierul Kong 
Jin Tae a exprimat, din partea 
Guvernului R.P.D. Coreene și 
a poporului coreean, sincere 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, guvernului și poporu
lui român, pentru sprijinul mul
tilateral acordat de țara noas
tră cauzei reunificării indepen
dente și pașnice a Coreei.

Tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a primit, marți 
pe tovarășul Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

La întrevedere a participat 
Kiro Gligorov. președintele Adu
nării R.S.F. Iugoslavia.

A fost, de asemenea, prezent 
ambasadorul României în Iugo
slavia, Virgil Cazacu.

Oaspetele a transmis, eu acest 
prilej, tovarășului Iosip Broz 
Tito, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
prietenesc, salutări cordiale și 
urări de sănătate, de noi și în
semnate succese Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia si popoa
relor iugoslave în opera de edi
ficare a socialismului, iar din 
partea tovarășei Elena Ceaușescu 
urări de sănătate și fericire 
pentru tovarășa Iovanka Broz.

Mulțumind călduros, tovarășul 
Iosip Broz Tito a rugat să fie 
transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde salutări priete
nești, urări de succes in activi
tatea Partidului Comunist Român 
de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
prosperitate pentru poporul 
român. Tovarășul Tito a rugat, 
de asemenea, să fie transmise 
tovarășei Elena Ceaușescu. din 

Iovanka 
cele

mai bune urări de sănătate și 
fericire.

în cursul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă de caldă 
prietenie și cordialitate, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor de 
colaborare pe plan politic, eco
nomic și tehnico-științific. S-a 
relevat cu deosebită satisfacție 
că relațiile de prietenie tradițio
nală dintre România și Iugosla
via. dintre partidele, guvernele 
și parlamentele celor două țări 
se amplifică, exprimîndu-se tot
odată hotărirea de a se acționa 
în continuare pentru extinderea 
și diversificarea conlucrării din
te cele două partide și țări, în 
spiritul celor convenite cu pri
lejul întâlnirilor româno-iugo- 
slave la cel mai înalt nivel.

partea soției 
Broz, salutări

sale, 
eordiale și

Italia: întrevederi ale 
reprezentantului P. C. R.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Aldo Moro, 
a primit, marți la amiază, pe 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Tovarășul Ștefan Andrei a 
transmis primului ministru ita
lian un mesaj de salut din 
partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Mulțumind, primul 
ministru italian a transmis la 
rîndul său un salut cordial pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
El a evocat cu căldură întâlniri
le și convorbirile pe care le-a 
avut, în mai multe rînduri, eu 
șeful statului român.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej s-a tre
cut în revistă evoluția favorabi
lă a raporturilor dintre Româ
nia și Italia. Evidențiindu-se 
contribuția deosebită pe care 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Italia, convorbirile 
cu președintele Giovanni Leone, 
cu celelalte personalități italie
ne. precum și documentele sem
nate au avut-o la dezvoltarea 
acestor relații, în cursul convor
birii s-a subliniat importanța 
extinderii în continuare, pe 
multiple planuri, a relațiilor 
politice, economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale, a conlucră
rii dintre România și Italia pe 
tărîmuî vieții internaționale. în 
folosul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

★
Președintele Partidului Comu

nist Italian, Luigi Longo, l-a pri
mit marți dimineața, pe tovară
șul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care efectuează o vizită 
in Italia, la invitația C.C. al 
P.S.I. în cursul aceleiași zile, to
varășul Ștefan Andrei a fost pri
mit de secretarul general al

P.C.I., tovarășul Enrico Berlin*  
guer.

Tovarășul Ștefan Andrei a 
transmis tovarășilor Luigi Longo 
și Enrico Berlinguer, din partea 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un cald salut 
de prietenie și cele mai bune 
urări de succes în activitatea și 
lupta comuniștilor italieni. Mul
țumind cordial, președintele 
P.C.I. și secretarul general al 
P.C.I. au transmis, la rîndul lor, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros și cele mai 
sincere urări de succes în acti
vitatea pe care poporul nostru, 
sub conducerea P.C.R.. o desfă
șoară pentru construirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

în cursul celor două întâlniri, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă de- prietenie frățească, 
s-a efectuat un schimb de in
formații cu privire la activitatea 
celor două partide, la raportu
rile de colaborare dintre P.C.R. 
și P.C.I.. precum și în legătură 
cu unele probleme 
ternaționale.

La întilniri au 
Giancarlo Pajetta, 
Direcțiunii P.C.I.. 
C.C. al P.C.I., și Sergio Segre, 
șeful secției externe a P.C.I. A 
fost prezent ambasadorul Româ
niei la Roma. Iacob Ionașcu.

ale vieții in-

luat parte 
membru al 
secretar al

Marți a sosit la Belgrad o de
legație parlamentară română
condusă de Nicolae Giosan,
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii
Adunări Naționale care, la invi
tația Adunării R.S.F. Iugoslavia, 
face o vizită oficială 
țară.

Din delegație fac 
putații Radu Voinea, 
Institutului politehnic 
rești, președintele Comisiei pen
tru învățâmint, știință și cultu
ră a M.A.N., Iulian Ploștinaru. 
președintele Consiliului popu
lar al județului Mehedinți, 
membru al Comisiei pentru să
nătate, muncă, asigurări sociale 
și protecția mediului a M.A.N., 
Eleonora Cojocaru. adjunct al 
ministrului comerțului interior, 
vicepreședinte al Comisiei pen
tru industrie și activitatea eco- 
nomico-financiară. Ion Blăgăilă, 
directorul întreprinderii de 
strunguri din Arad, membru al 
Comisiei constituționale și juri
dice a M.A.N., Miloș Jivanov, 
președintele C.A.P. Sînmartinu 
Sîrbesc, județul Timiș.

La aeroportul .,Beograd“, în 
întâmpinarea oaspeților au venit 
Kiro Gligorov, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.. președin
tele Adunării R.S.F. Iugoslavia. 
Sinan Hasani, vicepreședinte al 
Adunării R.S.F.I., Milorad Bi- 
rovliev, membru al Consiliu
lui Executiv Federal. Lazar 
Moisov, locțiitor al secretarului 
federal pentru afacerile externe, 
și alte persoane oficiale iugo
slave.

Erau, de asemenea, prezenți 
ambasadorul țării noastre 
Iugoslavia, Virgil Cazacu, 
membri ai ambasadei.

In aceeași zi, au început con
vorbirile dintre delegația parla
mentară română și o delegație 
a Adunării R.S.F. Iugoslavia.

în cursul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie, s-a efectuat un 
schimb de vederi in legătură cu 
stadiul relațiilor de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri 
dintre cele două țări și popoare, 
dintre parlamentele român 
iugoslav.

Cu deosebită satisfacție 
relevat contribuția adusă de 
varășii Nicolae Ceaușescu 
Iosip Broz Tito la dezvoltarea 
continuă a colaborării bilaterale 
în spiritul prieteniei și încrede
rii reciproce ce caracterizează 
relațiile dintre România și Iu
goslavia.

Convorbiri româno-ungare
La Budapesta au continuat, 

marți, convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Ungare. Frigyes Puja.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri privind relații
le româno-ungare și unele pro
bleme internaționale. Cei doi

în această
parte de- 

rectorul 
din Bucu-

in 
Și

și

Cambodgia: Ample
eforturi pentru

refacerea economiei

Țară din care, in 
urmă cu cîteva luni, 
proveneau știri „fier- 
binți“, consemnînd a- 
poi strălucita victorie a 
unui încercat popor 
ce a trebuit să poarte, 
timp de peste cinci 
ani, o luptă grea pen
tru a-și apăra liber
tatea și independența, 
dreptul sacru de a-și 
hotărî singur viitorul, 
potrivit voinței și in
tereselor sale, Cam
bodgia momentului ac
iua! oferă imaginea 
unui vast șantier al 
reconstrucției.

Zeci de mii de eam- 
bodgieni de toate virs- 
tele își mobilizează e- 
forturile în vederea 
obținerii unor noi suc
cese în procesul de 
reconstrucție a țării, a 
cărei economie a fost 
grav afectată de război. 
S-a lucrat, uneori, zi 
și noapte la redeschi
derea tuturor căilor d« 
comunicație — rutiere, 
fluviale și feroviare. 
Au fost reparate auto
străzile care legau 
Cambodgia de statele 
vecine. Vietnamul de 
sud și Laos. S-a mun
cit fără întrerupereJa 
repunerea în funcțiu
ne a centralelor elec
trice. Toate aeeste ac
țiuni au fost caracte-

derizate de agențiile 
presă cu o expresie i- 
dentieă : normalizarea 
vieții. Adică crearea, 
sau, mai bine-MS, re
crearea acelui cadru 

. pașnic atât de necesar 
pentru desfășurarea u- 
nor activități intense, 
pentru elaborarea de 
planuri și pentru în
făptuirea acestora, ca
dru în care uzinele în
cep să funcționeze ș> 
să producă, școlile și 
spitalele își află me
nirea firească, ogoa
rele sînt cultivate in 
pace. De aceea, popu
lația activă, ajuiată de 
forțele armate de eli
berare națională ale 
Cambodgiei, a acționat 
pentru crearea condi
țiilor necesare retace- 

națio-rii economiei 
nale. In acest amplu 
proces pe prim plan 
s-au aflat preocupă
rile privind dezvolta
rea producției agricole, 
cu pondere importantă 
în economia țării. In 
diferite regiuni 
Cambodgiei. atît 
cele de șes. cit și în 
cele montane, au rost 
inițiate acțiuni susți
nute pentru sporirea 
producției agricole. Lu
crări hidraulice, con
struiri de diguri ori 
săparea de canale des-

ale 
în

tinate irigării planta
țiilor de orez și a al
tor culturi agricole au 
fost efectuate în regiu
nile Stung Meanhehey. 
Boeng Kauk. Kbai 
Thnal și in alte zone. 
Intr-un interval de un 
an sau doi, se apre
ciază la Pnom Penh, 
producția agricolă v» 
putea sâ acopere nece
sitățile interne de con
sum și să furnizeze și 
produse destinate ex
portului. In vederea 
atingerii unui aseme
nea obiectiv. au fost 
aduse în circuitul eco
nomie agrar al țării 
provincia Ratănakiri și 
alte regiuni muntoase, 
unde, eu toate stavi
lele ridicate de relie
ful neprielnic, au fost 
create unele spații, iri
gate pentru cultivarea 
orezului. S-a trecut, 
experimental, la culti
varea unei noi varie
tăți de orez, care ur
mează să asigure o 
recoltă medie de 6 500 
de kilograme la hec
tar.

Un loc major în pro
gramul de dezvoltare 
economică a Cambod
giei îl reprezintă pes
cuitul și exploatarea 
resurselor acvatice in 
general. Lacul Tonle 
Sap — eu o suprafață 
de 10 000 kmp, una din 
zonele piscicole natu
rale cu cea mai mare 
densitate de viețui
toare din lume — flu
viul Mekong, rîul Bas- 
sac și zona de litoral 
dintre Vietnamul de 
sud și Tailanda
bundă in diferite spe-

a-

cii de pești, de crabi 
și alte viețuitoare ac
vatice. Alături de pro
ducția de orez și de 
resursele acvatice, dez
voltarea agriculturii 
include, de asemenea, 
exploatarea cauciucu
lui natural care, ca 
importanță, se situea
ză pe locul al doilea 
in economia țării, 
după producția de orez 
și a lemnului.

în ceea ce privește 
industria, direcțiile de 
dezvoltare economică 
a Cambodgiei prevăd 
întărirea și dezvol
tarea întreprinderilor 
existente : fabrici de 
textile, de prelucrare 
a cauciucului natural, 
unități ale industriei 
alimentare, precum și 
ateliere de reparații 
pentru mașini și unel
te. Un pas deosebit in 
consolidarea bazei de 
dezvoltare industrială 
a țării l-a constituit 
naționalizarea tuturor 
întreprinderilor parti
culare din Cambodgia.

Țara noastră, care 
și-a manifestat soli
daritatea sa militantă 
și a sprijinit în per
manență lupta dreaptă 
a poporului khmer, se 
bucura în mod sincer 
de succesele obținute 
în edificarea unei 
Cambodgii noi. apre
ciind in mod deosebit 
progresele înregistrate 
de aceasta pe calea 
dezvoltării sale econo- 
mieo-sociale indepen
dente, de sine stătă
toare. pentru făurirea 
unei vieți noi.

D. IOVANEL

miniștri de externe au reliefat 
posibilitățile de diversificare a 
relațiilor bilaterale care se dez
voltă cu succes, contribuind la 
adîncirea în continuare a soli
darității dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Ungară, la întărirea și 
mai puternică a prieteniei ro
mâno-ungare, bazată pe egali
tate, stimă și respect reciproc, 
pe principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
proletar.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
dimineață, 
depus o

ministrul 
coroana de

Marți 
român a 
flori Ia Monumentul eroilor un
gari din Piața eroilor din Buda
pesta.

în cursul aceleiași zile, George 
Macovescu a vizitat Fabrica O- 
rion din Budapesta.

★
George Macovescu a oferit, 

marți seara, in saloanele amba
sadei noastre din Budapesta, un 
cocteil in onoarea ministrului 
afacerilor externe al R. P. Un
gare, Frigyes Puja.

Au participat Ferenc Havasi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Jozsef Bondor, minis
trul construcțiilor și dezvoltării 
orașelor, dr. Karoly Polinszky, 
ministrul învăț ămîntului, dr. 
Janos Berecz. șeful Secției rela
ții externe a C.C. al P.M.S.U., 
miniștri adjuncți, alte persoane 
oficiale.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială și prietenească,

• CONDUCĂTORUL delegați
ei române la convorbirile eco
nomice româno-indiene, Nicolae 
M. Nicolae. ministru secretar de 
stat în Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internationale, a avut marți 
convorbiri cu K. D. Malavya, 
ministrul petrolului și chimiei, 
și cu G. S. Dhillon, ministrul 
transporturilor și navigației, 
precum și eu reprezentanți ai 
unor întreprinderi de stat indi
ene.

în cadrul convorbirilor au fost 
identificate noi posibilități de 
dezvoltare a cooperării economi
ce pe termen lung între Româ
nia și India în domeniile petro
lului. petrochimiei și transportu
rilor.

Luînd euvîntul de Ia tribuna 
Congresului, tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a spus :

Delegația noastră are plăcuta 
misiune de a adresa Congresului 
dumneavoastră, tuturor comu
niștilor și poporului Poloniei 
prietene un cald salut tovără
șesc și cele mai bune urări din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu» 
a întregului nostru partid și, 
totodată, de a vă exprima sen
timentele de caldă prietenie și 
solidaritate internationalists pe 
care poporul român le nutrește 
față de poporul polonez.

Ne bucură din inimă remar
cabilele rezultate pe care le-ați 
obținut în edificarea noii orîn- 
duiri. în dezvoltarea economică 
și socială a țării, în creșterea 
nivelului de viață al celor ce 
muncesc. Aceste rezultate, viu 
oglindite în Raportul prezentat 
de primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., tovarășul Edward Gie- 
rek. ilustrează grăitor rodnicia 
eforturilor depuse de poporul 
polonez, sub conducerea încer
cată a Partidului Muncitoresc, 
marea sa capacitate de creație, 
care va asigura și în viitor ridi
carea Poloniei pe noi trepte da 
civilizație și progres.

Ne este plăcut să evocăm, și 
eu acest prilej, vechile și boga
tele tradiții ale prieteniei ce u» 
nește popoarele și țările noastre. 
Conviețuind de secole în această 
parte a Europei, cele două po
poare s-au sprijinit în lupta 
pentru libertate, dreptate socială 
și independență națională, îm
potriva dominației străine, a 
imperialismului și fascismului. 
Legături strînse și puternice 
sentimente de solidaritate și 
stimă reciprocă s-au dezvoltat 
între revoluționarii din cele 
două țări, între mișcările mun
citorești și socialiste, și în mod 
deosebit între partidele comu
niste.

în anii construcției socialistei 
prietenia româno-poloneză s-a 
ridicat pe un plan superior, do- 
bîndind fundamentul de neclin
tit al comunității de orînduire, 
al ideilor socialismului și comu
nismului. Caracterul dinamic și 
fertil al acestor raporturi, al a- 
cestei prietenii se reflectă în 
creșterea neîntreruptă a schim
burilor economice. în intensifi
carea cooperării în producție și 
tehnico-științifice, în amplifica
rea colaborării pe tărîm cultural 
și în alte domenii.

Sîntem încredințați că relațiile 
frățești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncito
resc Unit Polonez, dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă se vor 
lărgi și adinei continuu, cores
punzător intereselor ambelor 
noastre popoare, cauzei generale 
a socialismului, păcii și colabo
rării internaționale.

Stimați tovarăși,
în aceste zile, oamenii muncii 

din România socialistă încheie 
cu succes o etapă importantă a 
operai de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Actualul cincinal s-a realizat 
cu circa două luni mai devreme 
față de nivelurile maxime ale 
planului și cu 5 luni mai de
vreme față de Directivele Con
gresului al X-lea, România în- 
registrînd o considerabilă creș
tere a producției industriale și 
agricole, dezvoltarea învățămîn- 
tului, științei și culturii, ridi
carea substanțială a nivelului 
de trai material și spiritual al 
întregului popor.

Un nou și puternic avînt al 
economiei naționale, al întregii 
vieți economice, politice, socia
le, culturale a țării a fost pre
figurat de Directivele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., de Pro
gramul partidului. în concor
danță cu sarcinile stabilite de 
Congres, poporul român își con
centrează eforturile spre a asi
gura. în continuare, creșterea în 
ritm înalt și modernizarea for
țelor de producție, ridicarea 
României. într-o perioadă scurtă 
istoricește, la nivelul statelor a- 
vansate din punct de vedere 
economic. Progresul economic 
rapid se realizează într-o indi
solubilă legătură cu perfecțio
narea neîntreruptă a relațiilor 
sociale, cu adîncirea democra
ției socialiste, cu înrădăcinarea 
tot mai trainică în viața socială 
a principiilor eticii și echității 
socialiste, cu vasta activitate e- 
ducativă pentru formarea omu
lui nou. cu o înaltă conștiință 
socialistă.

în spiritul orientărilor Con
gresului al XI-lea, partidul și 
statul nostru desfășoară o largă 
activitate pentru dezvoltarea re
lațiilor internaționale ale Româ
niei. centru întărirea solidari
tății Partidului Comunist Român

eu alte partide comuniste și 
muncitorești, cu forțele revolu
ționare și progresiste de pretu
tindeni, contribuind astfel la 
promovarea cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Ca țară socialistă, România 
situează în centrul activității ei 
internaționale dezvoltarea rela
țiilor de prietenie, colaborare 
multilaterală și alianță cu toate 
țările socialiste. Acordăm, de 
asemenea, o mare însemnătate 
extinderii colaborării și întări
rii solidarității cu țările în curs 
de dezvoltare, cu tinerele state 
eare s-au eliberat de domina
ția străină și au pășit pe ca
lea propășirii economico-sociale 
independente. Totodată, extin
dem legăturile cu țările capita
liste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. La baza re
lațiilor sale externe. România a- 
șază neabătut principiile inde
pendenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drep
turi. neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, 
respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și decide singur ca
lea evoluției politice și sociale.

Eforturi neobosite consacră 
țara noastră adîncirii și consoli
dării cursului spre destindere în 
viața internațională, realizării u- 
nui climat trainic de pace și 
securitate în Europa. După în
cheierea cu succes a Conferinței 
general-europene. considerăm^ că 
este esențial să se treacă hotărît 
la aplicarea în viață a principii
lor înscrise în documentele sem
nate la Helsinki, să se acționeze 
pentru dezangajare militară și 
dezarmare, prin măsuri concrete 
de reducere a cheltuielilor pen
tru înarmare, a trupelor și ar
mamentelor. aceasta constituind 
o condiție sine qua non pentru 
înfăptuirea unei reale securități 
în Europa și în întreaga lume.

România acționează pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți și a co
laborării pașnice, fără arme nu
cleare și baze militare străine și 
soluționarea pe cale politică a 
situației din Cipru. Ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm pentru 
realizarea unei păci juste și trai
nice în Orientul Mijlociu, por- 
nindu-se de la retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, 
respectarea dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare, 
inclusiv la crearea unui stat pro
priu, garantarea suveranității 
integrității tuturor statelor din 
zonă.

Un imperativ major pentru 
pacea și progresul omenirii con
temporane îl constituie înfăptui
rea dezarmării generale și, în 
primul rînd, a dezarmării nu
cleare. Iată de ce considerăm 
necesar să se treacă cit mai 
■grabnic la măsuri efective de 
dezarmare, la negocierea și în
cheierea unui tratat de dezar
mare generală și completă, sub 
un strict control internațional.

Ținînd seama de acuitatea cu 
care se impune in zilele noas
tre lichidarea subdezvoltării, atiț 
pentru progresul popoarelor și 
stabilitatea economică generală» 
cît și pentru consolidarea păcii, 
România militează neobosit pen
tru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, bazate 
pe egalitate și echitate, care să 
favorizeze dezvoltarea tuturor 
țărilor, în primul rînd a celor 
rămase în urmă, accesul lor ne
îngrădit la cuceririle revoluției 
tehnico-științifice contemporane.

Realizarea unei reale demo
cratizări a vieții internaționale 
face necesară sporirea rolului 
O.N.U., îmbunătățirea structurii 
și organizării sale, astfel ca a- 
ceastă organizație să reflecte în 
mod corespunzător noile realități 
ale lumii de azi. să asigure ca
drul propice pentru participarea 
egală a tuturor țărilor la solutio
narea problemelor internațio
nale.

în spiritul tradițiilor sale in
ternaționaliste. Partidul Comu
nist Român .intensifică relațiile 
de prietenie și solidaritate cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, dezvoltă colabora
rea cu partidele socialiste și so- 
cial-democrate. cu mișcările de 
eliberare • națională, cu forțele 
revoluționare, progresiste și de
mocratice de pretutindeni. în
treaga activitate internațională a 
partidului nostru slujește neabă
tut cauza întăririi unității miș
cării comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

în încheiere. îngăduiți-mi, 
dragi tovarăși, să vă urez. încă 
o dată, succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor Congresului, 
precum si în activitatea nobilă 
consacrată transpunerii în viață 
a programului adontat de Con
gres. înfloririi continue a Polo
niei socialiste, făuririi prosperi
tății și fericirii poporului 
polonez !

Marți au continuat lucrările celui de-al VIJ-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez. în cadrul dezbaterilor pe 
marginea Raportului-program al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., prezentat de tovarășul Edu ard Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U P., au luat euvîntul numeroși delegați, 
printre care W. Jaruzelski și W. Kruczek, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., care au relevat succesele obținute 
de comuniștii polonezi, de întregul popor în perioada care a 
trecut de la ultimul congres. Numeroși alfi vorbitori, între care 
cadre de conducere din marile întreprinderi economice, actir 
piști ai partidului au subliniat însemnătatea deosebită a docu
mentelor prezentate Congresului și și-au exprimat deplina a- 
deziune față de conținutul lor.

în cursul aceleiași zile. Piotr Jaroszewicz. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, a prezentat raportul ..Principalele direc
ții de dezvoltare social-economică a țârii în anii 1976—1980“.

Congresul a fost salutat din partea P.C. al Uniunii Sovietice 
de L.l. Brejnev, secretar general al CC. al P.C.U.S., din partea 
P.C. din Cehoslovacia de Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al P.C.C., din partea P.S.U.G. de Erich Honecker, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G.. din partea P.M.S.U. de J. Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., din partea P.C. Bulgar de 
T. Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., din partea P.P.R.M. 
de J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., din partea 
P.C. din Cuba de Sergio del Valle, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Cuba.

în cursul după-amiezii,, a luat euvîntul tovarășul Cornel Bur
tică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., conducătorul delegației române, care a transmis sa
lutul adresat de Partidul Comunist Român celui de-al Vll-lea 
Congres al P.M.U.P.
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Raportul prezentat 
de tovarășul Edward Gierek

La primul punct de pe ordi
nea de zi a Congresului 
P.M.U.P., Edward Gierek. prim- 
secretar al .C.C. al P.M.U.P.. a 
prezentat raportul „Pentru o 
nouă dezvoltare dinamică a con
strucției socialiste, pentru o ca
litate superioară a muncii și 
condițiilor de viață ale națiunii'*.

După ce a evocat glorioasele 
tradiții de luptă ale poporului 
polonez, ale clasei muncitoare, 
ale avangardei sale marxist-le- 
niniste, Edward Gierek a spus : 
Cu aproape 5 ani in urmă, într-o 
situație foarte grea, partidul, 
consultîndu-se cu clasa munci
toare și cu întregul popor, a 
stabilit principiile politicii so- 
cial-economice, care urmărea 
două scopuri principale : creș
terea bunăstării societății și 
creșterea forței Poloniei. Aceas
tă politică, dezvoltată și aproba
tă de cel de-al VI-lea Congres 
al P.M.U.P.. a fost înfăptuită eu 
consecvență și fermitate, obți- 
nîndu-se in toate domeniile re
zultate care depășesc într-o mă
sură însemnată prevederile de 
plan. S-a realizat un important 
progres pe calea socialismului.

Cinci ani de muncă rodnică ți 
plină de abnegație a poporului se 
încheie acum cu o creș
tere cu 62 la sută a venitului 
național, cu o creștere cu 73 la 
sută a producției industriale și 
cu 22 la sută a producției agri
cole. A crescut de peste două 
ori volumul comerțului exteri
or. A snnrit într-o măsură în
semnat. oductivitatea muncii, 
în economia națională s-a rea
lizat o dinamică de dezvoltare 
mult mai ridicată decit in cin
cinalele anterioare, depășindu- 
se cu mult planurile adoptate 
la cel de-al VI-lea Congres.

Pentru lărgirea și moderniza
rea potențialului economic al 
Poloniei s-au alocat în total 
1 900 miliarde zloți, ceea ee în
seamnă cu 450 miliarde mai 
mult decit a prevăzut Congresul 
al VI-lea, cu 900 miliarde mai 
mult, adică de aproape două 
ori, decit în cincinalul anterior, 
în economia națională au fost 
create aproape 1 900 000 noi 
locuri de muncă. A crescut ni
velul de trai al poporului.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. s-a referit apoi la dez
voltarea instituțiilor democra
ției socialiste, care au fost îm
bogățite cu metoda consultărilor 
sociale și a contactelor nemijlo
cite cu oamenii muncii, la re
forma în structura administra
ției de stat, la apropierea pu
terii populare de principalele 
verigi ale vieții sociale și pro
ductive. la perfecționarea ne
contenită a metodelor de plani
ficare și conducere. Vorbitorul 
a reliefat apoi justețea practicii 
adoptate de a se numi președinți 
ai consiliilor populare pe primii 
secretari ai comitetelor voievo
dale. orășenești și comunale.

Abordînd direcțiile dezvoltă
rii social-economice a Poloniei 
în următorul cincinal, Edward 
Gierek a arătat că partidul este 
ferm hotărit să continue politi
ca social-economică de dezvol
tare a țării adoptată la Con
gresul al VI-lea și aceasta își 
va găsi expresie. în primul rînd, 
în menținerea interdependenței 
dintre dezvoltarea socială și cea 
economică. Se prevede ca va
loarea producției industriale să 
crească în anul 1980 cu 48—50 
la sută în comparație cu anul 
1975, iar ponderea industriei în 
crearea venitului național să 
reprezinte 62 la sută.

în anii 1976—1980 investițiile 
capitale vor crește cu 700—740 
miliarde zloți. în comparație cu 
anii 1971—1975. aceasta repre
zintă o creștere de 37—40 la 
sută. O sarcină de mare în
semnătate rămîne în continua
re scurtarea ciclului de investi
ții în construcții, în montaj și 
în întreaga activitate legată de 
atingerea parametrilor proiec
tați.

Referindu-se la necesitatea 
creșterii productivității mun
cii, vorbitorul-a arătat că aceas
ta necesită întărirea permanen
tă a disciplinei, reducerea în 
continuare a pierderilor de timp 
datorate organizării defectuoa
se. absențelor și fluctuațiilor 
nemotivate în muncă. Irosirea 
timpului continuă să aducă țării 
serioase pagube economice și 
sociale.

în anii 1976—1980, se arată în 
raport., dinamica sporirii fondu
rilor destinate pentru dezvolta
rea științei va fi cea mai înal
tă pe ansamblul economiei na
ționale.

Arătând că Polonia va parti
cipa activ la înfăptuirea pro
gramului de cooperare economi
că cu țările membre ale 
C.A.E.R.. E. Gierek a spus : 
Dezvoltând colaborarea cu țări
le socialiste, vom folosi, de a- 
semenea. posibilitățile de. extin
dere a schimburilor comerciale,, 
a cooperării în industrie și a 
colaborării tehnico-științifice cu 
țările capitaliste. Căutăm, tot
odată, să extindem comerțul si 
alte forme de colaborare cu ță
rile în curs de dezvoltare.

Una din principalele pîrghii 
de sporire a eficienței activită
ții economice —. a spus rapor
torul — trebuie să devină per
fecționarea continuă a sistemu
lui de funcționare a economiei 
naționale. Vom întări rolul 
strategic al planificării centra
lizate. vom pune în concordan
ță instrumentele economice si 
financiare cu sarcinile calitati
ve ale dezvoltării și cu necesi
tățile decurgînd din participa
rea tot mai amplă a Poloniei la 
diviziunea internațională a 
muncii.

Principiu] de bază al politicii 
noastre în domeniul condițiilor 
de viață ale oamenilor muncii 
și familiilor lor — a subliniat 
Edward Gierek — va fi în anii 
1976—1980. ca și pînă acum, 
creșterea salariilor și altor ve
nituri. Directivele pentru Con
gresul al Vll-lea au în vedere 
sporirea salariului real cu 16—18 
la sută.

în prezent, trebuie să punem 
un accent deosebit pe o dezvol
tare a sectorului alimentar care 
să asigure satisfacerea deplină a 
necesităților poporului nostru.

în anii 1976—1980. producția 
agricolă va crește cu 15—16 la 
sută. Principala sarcină a agri
culturii rămine. ca și mai îna
inte, dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. sporirea producției ani
maliere cu 16—18 la sută.

Tiparul i Combinatul poligraflo «Casa Scîuteii*,

După ce s-a referit pe larg la 
măsurile privind îmbunătățirea 
în anii următori a condițiilor de 
muncă și de viață ale oamenilor 
muncii, ale întregului popor, 
perfecționarea în continuare a 
asistenței medicale și a sistemu
lui de ocrotire a sănătății, Ed
ward Gierek a spus : Patria 
noastră pășește într-o nouă e- 
tapă, superioară, a dezvoltării 
socialiste, etapa construirii so
cietății socialiste dezvoltate. Ea 
deschide perspective și orizon
turi largi. Avem dreptul să spu
nem că în principiu am con
struit în Polonia bazele socialis
mului și am consolidat structura 
lui social-economică și politică. 
Aceasta nu înseamnă insă înche
ierea procesului de făurire și 
dezvoltare a noii orînduiri. E- 
tapa socialistă a orînduirii co
muniste, sublinia Lenin, repre
zintă un proces îndelungat de 
prefaceri istorice, repartizate pe 
o serie de etape și perioade de 
tranziție. Construirea societății 
socialiste dezvoltate reprezintă 
— atît prin amploarea eforturi
lor, cît și prin profunzimea pre
facerilor — un program pentru 
o întreagă generație.

Raportul s-a referit apoi la 
programul întăririi statului, al 
adaptării funcțiilor și structuri
lor sale organizatorice U «tapa 
actuală a dezvoltării, program 
trasat la Congresul al VI-lea al 
P.M.U.P. și realizat cu succes. 
Cu acest scop, am procedat la 
noua împărțire teritorială a țării 
corespunzător nivelului atins în 
dezvoltare și potențialului pro
ductiv al R. P. Polone. Această 
împărțire teritorială -trebuie să 
influențeze, totodată, accelerarea 
lichidării tuturor disproporțiilor 
încă existente in dezvoltarea 
economică și culturală a unor 
regiuni.

Abordînd problema modifică
rii constituției, raportorul a ară
tat că schimbările trebuie să sa 
refere înainte de toate la oglin
direa în legea fundamentală â 
caracterului socialist al statului, 
a schimbărilor social-eoonomice 
și politice intervenite în proce*  
sul construirii socialismului.

Referindu-se la rolul statului 
socialist polonez, garant al in
dependenței și securității Polo
niei, vorbitorul a arătat că a- 
cesta a creat poporului condiții 
multilaterale de dezvoltare. Sta
tul socialist, a subliniat primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. 
este bunul suprem al poporului 
polonez. Fiecare, oriunde, tre
buie să apere interesele vitale 
ale statului, să-l întărească, să 
nu admită nimic ce i-ar putea 
dăuna sau știrbi forța și autori
tatea.

Vom întări în mod perma
nent, așa ’ cum cer neVoile apă
rării — a subliniat raportorul — 
armata noastră, forțele armate 
ale Poloniei socialiste. Ea își 
va perfecționa în continuare 
nivelul de pregătire, ea un scut 
de nădejde al granițelor patriei 
și ca o verigă indestructibilă a 
alianței socialiste de apărare — 
Tratatul de la Varșovia.

Referindu-se apoi la rolul 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez în viața societății, Ed
ward Gierek a spus :

Partidul nostru este forța 
conducătoare a poporul-ui, de
oarece reprezintă clasa munci
toare ale cărei idealuri social is
te și aspirații sociale exprimă 
în etapa istorică actuală intere
sele întregului popor.

Un rol important revine Fron
tului Unității Poporului, care 
creează platforma pentru activi
tatea politică și obștească a ce
lor mai largi mase de cetățeni 
ai Poloniei populare, organiza
țiilor obștești și profesionale, 
uniunilor de creație, mișcării 
obștești progresiste a catolicilor, 
tuturor luptătorilor pentru so
cialism, tuturor patrioților.

Referindu-se la unele cerințe 
exprimate în dezbaterile pre
mergătoare congresului, primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P. a 
propus prelungirea la cinci ani 
a perioadei dintre congresele 
partidului, fapt care ar permite 
o mai bună corelare a acestora 
cu sarcinile de dezvoltare pre
văzute în planurile cincinale.- •

In partea de raport consacra
tă problemelor internaționale, 
consolidării păcii în Europa și 
in întreaga lume, Edward Gie
rek s-a referit pe larg la dez
voltarea relațiilor de prietenie, 
alianța și colaborarea cu Uniu
nea Sovietică și celelalte state 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia, cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu alte țări socialiste. 

• Toate inițiativele Poloniei pe 
arena internațională și nume
roasele contacte cu conducători 
de frunte din alte țări — a spus 
Edward Gierek — slujesc toc
mai acestui scop. Eficiența acti
vității noastre a crescut în ulti
mii ani datorită dezvoltării fa
vorabile a situației internațio
nale și importanței crescînde a 
țării noastre pe arena interna
țională.

Dovada cea mai convingătoare 
și cea mai importantă a cotitu
rii spre destindere a fost con
vocarea și succesul deplin al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Semnînd in 
numele R. P. Polone Actul final 
al Conferinței de la Helsinki, 
am exprimat voința de a acor
da sprijinul deplin și dc a rea
liza conținutul principiilor și'te
zelor cuprinse în acest docu
ment.

Partidul nostru, în virtutea 
tradițiilor sale, conștient de im
portanța legăturii sale cu alte 
partide marxist-leniniste, în 
baza profundelor sale convin
geri acordă o însemnătate pri
mordială unității și acțiunii co
mune a comuniștilor din întrea
ga lume.

împărtășim părerea altor par
tide frățești în problema co
laborării cu socialiștii, social- 
democrații și cu alte forțe de
mocratice. Acordăm o mare în
semnătate colaborării dintre 
partidele comuniste pe de o 
parte, și mișcarea progresistă și 
grupările de eliberare națională 
pe de altă parte.

Ne aflăm pe o cale sigură și 
pe această cale trebuie să pă
șim înainte, consecvenți, hotă
rî ti. Ea duce la construirea so
cietății socialiste dezvoltate — 
societate cu un nivel ridicat al 
forțelor de producție și de 
bunăstare generală, cu relații 
sociale echitabile, cu adevărat 
umane și cu o cultură bogată.
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