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TJih croftica întrecerii socialista
• Numeroase colective de muncă din economie 

continuă, în aceste zile ale sfîrșitului de an, să 
raporteze că au îndeplinit și depășit prevede
rile planului de producție pe 1975. Astfel, o știre 
din Satu Mare anunță că minerii de la exploa
tarea Turt — care au îndeplinit cu mult înainte 
p anul anual — au extras zilele acestea o can
titate însurnînd 45 vagoane de minereu,

• Colectivul de muncă al fabricii clujene 
„Napochim" raportează acum că a îndeplinit 
planul de producție pe anul 1975. înregîstrînd 
o creștere a productivității muncii cu peste 6 mii 
iei de fiecare angajat, întreprinderea și-a depășit 
angajamentul anual luat in întrecerea socialistă 
cu 8 milioane lei.

• întreprinderea de porțelan pentru menaj de 
la Alba Iulia a îndeplinit pină la această dată 
sarcinile de plan pe acest ultim an al cincina
lului. Obținerea acestui succes înseamnă reali
zarea și livrarea în plus a unor produse din por
țelan in valoare de 5,3 milioane lei.

u Lucrătorii Autobazei din Salonta și-au înde
plinit sarcinile de plan pe întregul an,, ceea ce 
le va permite să obțină beneficii suplimentare 
în valoare de aproape o jumătate de milion de 
lei.

• Cooperativele de consum din județul Dolj 
și-au onorat, de pe acum, contractele pe acest

an cu beneficiarii externi, avansul cîștigat per- 
mițindu-le să livreze în plus un. volum de măr
furi cu 10 la sută superior.

o Oamenii muncii din unitățile economice ale 
județului Brăila raportează îndeplinirea preve
derilor aferente întregului cincinal hi export. 
Pină la sfîrșitul anului colectivele de muncă din 
județul Brăila vor livra beneficiarilor externi, 
peste prevederi, produse în valoare de peste 20 
milioane lei-valuta.

o Colectivul oțelăriei electrice de la Combi
natul siderurgic' Hunedoara a înscris în cronica 
întrecerii socialiste a 10 000-a tonă de oțel e- 
laborată peste sarcinile de plan la zi de la în
ceputul anului. Sporul producției de oțel elec
tric, care este destinat îndeosebi fabricării de 
utilaje, instalații și piese de mare rezistență, 
s-a obținut pe seama folosirii cu randament 
sporit a agregatelor și a aplicării unor tehno
logii noi, eficiente, de elaborare și turnare a 
șarjelor.

• Centrala minereurilor din Deva a înde
plinit și depășit planul producției globale pe 
acest ultim an al cincinalului. Calcule estima
tive arată că minerii și preparatorii din unită
țile centralei vor incheia bilanțul pe 1975 cu o 
producție industrială suplimentară în valoare 
de 118 milioane lei.

îndeplinirea angajamentelor asumate,
chezășie a succeselor viitoare
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PE ȘANTIERE-0 UNICĂ PREOCUPARE

TOATE OBIECTIVELE
REALIZATE LA TERMEN!

De cum am trecut pragul bi- 
rouȚpLși ne-am exprimat scopul 
vizitei, tovarășul llie Neagoe, in
giner principal în Cadrul com
partimentului investiții din Di
recția județeană agricolă recu
noaște : „Dacă situația investi
țiilor. in zootehnie vă intere
sează, atunci aflați că nu stăm 
deloc bine". Scoate apoi pe ma
să tot felul de date, proiecte, ă- 
drese, studii și hărți — tot ati- 
tea argumente în demonstrația 
rămînerilor in urmă a construc
țiilor zootehnice ; cele mai mari, 
mai importante complexe și in- 
grășătorii de capacitatea a mii 
de capete, la realizarea cărora 
contribuie nu o unitate agricolă, 
ci mai multe consilii intercoo- 
peratiste. Mă uit pe geam, plouă 
cu spic de zăpadă și gîndul trece 
dincolo de proiecte, la c^. se va 
întîmpla în această iarnă cu ani
malele care la această oră ar fi 
trebuit să aibă adăposturile asi
gurate.

în posesia informațiilor căpă
tate la acest nivel, ne deplasăm 
la fața locului, acolo unde cele 
care vorbesc sînt faptele. La Ce- 
leiu, pe 31 decembrie trebuie să 
fie dat în folosință un complex 
de îngrășat taurine, cu o capaci
tate de 6430 de capete. Medicul 
veterinar Gheorghe Popa, direc
torul complexului, ne spune : 
..Animalele mu vor putea bene
ficia de adăposturi la termenul 
prevăzut, chiar dacă zidurile ce
lor șapte grajduri le vedeți înăl
țate și acoperite". îmi vorbește 
apoi de lipsa unui hidrofor. a 
stației de pompare, a pompelor 
submersibile, a podului-basculă 
de 20 de tone, a altor „amănun
te", esențiale în realizarea unui 
complex modern, cu activități 
automatizate, de o bună — și 
necesară — ținută tehnică. Sînt 
enumerate, apoi, cauzele sau — 
ca sa respectăm opinia directo
rului — vinovății : proiectantul, 
constructorul, aprovizionarea.

Proiectele au venit cu întîr- 
ziere din partea I.S.P.C.A.I.A. 
(Institutul de studii și proiec
tări construcții pentru agricul

tură i și industria alimentară). 
Ele au fost apoi întîrziate de 
O.I.F.P.C.A.-Olt (Oficiul de îm
bunătățiri funciare și proiectări 
construcții agricole). Deși pe , 
multe proiecte sau detalii ,de 
proiect stă scris negru pe alb 
„valabil fără modificări" (există 
și „valabil cu...“), O.I.F.P.C.A.

. le modifică pe toate, le adap
tează, adică, la condițiile con
crete ale terenului. Gheorghe 
Popa înțelege utilitatea unora 
din asemenea adaptări, dar nu 
este de acord cu faptul ca se 
recurge la soluții prea costisi
toare. Absolut toate adaptările 
au depășit prețul inițial cu sume 
însemnate, uneori de ordinul su
telor de mii de Iei. încasînd ast
fel bani suplimentari, proiectan
tul nr. 2 (O.I.F.P.C.A.) nu asigură 
nici o asistență de specialitate 
și nici nu există cine să-1 tragă 
la răspundere pe proiectant.

în ceea ce-1 privește pe con
structor — I.J.C.M.-Olt — este 
semnificativ să amintim că lu
crările nu s-au încadrat nicio
dată în graficele de execuție, că 
de multe ori forța de muncă a 
fost.retrasă și dirijată către alte 
locuri.

în sfîrșit, cîteva cuvinte în • 
ceea ce privește aprovizionarea 
cu materiale, sarcină care intră 
în atribuția Bazei de aprovizio
nare tehnico-materială nr. 28 

- Slatina. Utilajele respective au 
fost .aduse cu întirziere. alteori 
deloc, Mai. jpault,. în unele situa
ții (cum s-a întîmplat eu un- ■ 
tractor de la uzina-brașoveană). 
baza a dat mai multe repartiții 
pe același, unic, utilaj, nemai- 
știii\du-se cum și cine șa intre 

■în posesia lui. Beneficiarul s-a 
străduit, a apelat la legături ..di-> . 
recte (in afara contractului) cu 
unitățile producătoare. Așa s-a 
întîmplat că a primit sprijin de 
la Medgidia (cu remorci). de la 
Filiași (posturi T.R.A.F.O.). Con
secința : o mare parte din in-

(Continuare tn va&. a Il-a)

La fiecare sector de muncă
producții suplimentare

La întreprinderea „Laminorul" 
din Galați, eforturile fiecărei 
formații, ale fiecărui tînăr mun
citor, vizează obținerea- în zilele 
care au mai rămas pină la fi
nele anului a unor însemnate 
producții suplimentare. „Pină în 
prezent, ne spune inginerul Vic
tor Scorțaru. directorul între
prinderii, am produs suplimentar 
5 000 tone laminate. Colectivul 
nostru e însă hotărit ca. în pe
rioada care ne-a mai rămas din 
acest an. sâ mai adăugăm in 
contul depășirii încă 1 000 tone 
laminate". într-adevăr, in urma 
unor temeinice analize în cadrul 
adunărilor de partid, ale grupe
lor sindicale și ale organizații
lor U.T.C., la fiecare loc de 
muncă au fost luate măsuri 
pentru o cit mai bună organi
zare a producției, pentru asigu-

rarea unei ritmicități înalte în 
îndeplinirea sarcinilor zilnice. 
Sigur, au existat și unele pro
bleme. Secția de profile, de 
pildă, a intrat cu o mare întîr-

ÎNTREPRINDEREA
„LAMINORUL**

DIN GALAȚI

ziere în funcțiune datorită neso- 
sirii la timp a utilajelor. Dar, 
din momentul în care acestea au 
sosit, beneficiarul și constructo
rul au constituit echipe mixte 
care — lucrind fără întrerupere

— au executat montajul în nu
mai 3 săptămîni. între timp, in 
celelalte secții, s-a muncit cu 
deosebit avînt pentru a se re
compensa pierderile de la pro
ducția de profile. Colectivul a 
găsit deci căile eficiente pentru 
ca realizările sale de ansamblu 
să nu fie diminuate. Acum, la 
secția de profile, la numai cîteva 
luni de la intrarea în funcțiune, 
prin organizarea ireproșabilă a 
muncii producția obținută se 
tuează la nivelul prevăzut 
prima linie de laminare ; 
pildă, parametrii proiectați 
fost atinși în numai 
zile de la începerea 
Tot aici s-a reușit
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producției, 
asimilarea
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PINĂ LA SFÎRȘITUL anului 
SĂ FOLOSIM DIN PLIN

A. Tinărul 
asigură 
centralei 
„inimă14 
crare a

fochist Ioan Coman 
buna funcționare a 
termice — adevărată 
a Uzinei de prelu- 
minereurilor de la 

Baia-Borșa

Foto : GHEORGHE CUCU

FIECARE MINUT DEDICAT PRODUCȚIEI!
Poate, cînd vorbim de datele 

de desfășurare ale actualelor 
instruiri, proverbul „mai bine 
mai tirziu decît niciodată", de
vine neputincios 
căm, ca de obi
cei, drept, scu
ză. Facem a- 
ceastă remarcă 
deoarece ; *iri- 
struirea secrer . 
tarilor U.T.C. 
derile industriale, 
transporturi din 
Buzău a avut loc 
va săptămîni mai tirziu * decît 
data la care fusese programată. 
Respectarea datei inițiale ar fi 
fost binevenită deoarece, cum 
vom vedea, organizațiile U.T.C. 
din municipiul Buzău se con

fruntă în această perioadă cu

dacă-1 invo-

destule probleme care reclamă 
în rezolvare un maxim de ope
rativitate. Revenind însă la 
instruirea propriu-zisa. trebuie 
să spunem, dim capul locului, că

participanților la discuții de a 
examina în spirit realist posibi
litățile concrete de care dispun 
organizațiile U.T.C. din munici
piu pentru a valorifica în prac-

SARCINI PRIORITARE PE AGENDA DE LUCRU A ORGANIZAȚIILOR UT. C.

din întreprin- 
corrrerț și 
municipiul 
cu cîte-

a fost pregătită temeinic și că 
a reușit să traseze cu claritate 
sarcinile care revin secretarilor 
Ui-T.C. dinsectoarele amintite 
măi sus pentru' transpunerea în 
viață a documentelor celui de-al 
X-lea Congres al U.T.C. încă de 
la primul punct al „ordinii de 
zi" — dezbaterile asupra docu
mentelor Congresului — a ieșit 
puternic- în evidență dorința

tică ideile cardinale conținute în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului. Majoritatea vorbito
rilor s-a referit, în special, la 
sarcinile imediate ce revin locu
rilor de muncă pe care le re
prezentau, au subliniat modali
tățile concrete de îndeplinire a 
acestora. Vasile Moraru, secre
tarul comitetului U.T.C. al In-

'■

treprinderii de sîrmă și produse 
din sirmă, spunea : „Anul viitor 
în întreprinderea noastră vor 
fi date în funcțiune noi capaci
tăți de • producție. în aten

ția organizației 
U.T.C. stă încă 
de pe acum, 
problema califi
cării în ‘ noile 
meserii. De ase- 
în

care 
manifestă în

vedere și 
încă se 
calificarea

menea, avem 
deficiențele 
mai ___ 1"
trefilatorilor. în plus, organiza
ția U.T.C. s-a angajat să contri
buie direct, prin ore de muncă 
patriotică, la montarea noilor u-

TEODOR POGOCEANU

(Continuare în pag. a ll-a}

în dezbatere publică
Proiectul Legii 

retribuirii 
muncii 

în unitățile 
agricole 

cooperatiste
• Prevederi stimulatorii pen

tru lucrătorii din zoo
tehnie

• Cadrul organizatoric favo
rabil marilor producții 
(IN PAGINA A III-A)

Competiție 
a măiestriei 
profesionale 

Olimpiada pe țară 
a tinerilor 

strungari și frezori
în zilele de 14 și 15 decem

brie s-a desfășurat la Bacău 
finala pe țară a Olimpiadei ti
nerilor strungari și frezori, edi
ția a 7-a, organizată de C.C. al 
U.T.C., Uniunea Generală a Sin
dicatelor din metalurgie și con
strucția de mașini și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini. Cu acest prilej s-au întil- 
nrt pentru a-și disputa primele 
locuri cei mai buni strungari și 
frezori din țară, reprezentanți 
ai județelor și municipiului 
București, aleși din 80 000 de 
participanți la faza de masă. 
Proba practică, care a avut loc 
în ziua de 14 decembrie la între
prinderea de mașhii-unelte din 
Bacău, a prevăzut executarea 
contra cronometru a unei piese 
de categoria a V-a. de o deose
bită dificultate. Un element nou 
în desfășurarea ediției din acest 
an a Olimpiadei pe țară a tine
rilor strungari și frezori l-a con
stituit organizarea unui simpo
zion de comunicări tehnico- 
științifice în cadrul căruia s-au 
prezentat 28 de lucrări despre 
tehnologiile moderne în dome
niul construcțiilor de mașini.

Concursul pentru desemnarea 
celui mai bun tînăr strungar și 
frezor a continuat ieri, la Casa 
de cultură ..Vasile Alecsandri“ 
din localitate, cu desfășurarea 
probei teoretice la care au par
ticipat primii zece clasați la pro
bele pracitce. în urma unui an
trenant concurs „Cine știe eîști- 
gă“, pe primele locuri s-au cla
sat, la strungari : LOCUL I — 
Tonei Munteanu, întreprinderea 
de reparații avioane Bacău, 
LOCUL II — Ion Cioc. I.M.M.R. 
„Gri vi ța Roși 6“ București, LO
CUL III — Gheorghe Macovei, 
întreprinderea piese de schimb 
Suceava ; la frezori : LOCUL I 
— Gheorghe Năstase, întreprin
derea de reparații avioane Ba
cău, LOCUL II — Constantin 
Roșea, întreprinderea mecanică 
Sadu. LOCUL III — Petre Pre
da, „Electroputere" Craiova.

Tot cu ocazia olimpiadei a 
avut loc o consfătuire a tineri
lor constructori de mașini care 
și-au propus să găsească moda
litățile adecvate pentru mate
rializarea hotărîrilor Congresului 
al X-lea al U.T.C., să evidențieze 
căile de perfecționare a activită
ții organelor și organizațiilor 
U.T.C. și a comisiilor profesio- 
nal-științifice în organizarea 
concursurilor pe meserii și an
trenarea tinerilor la activități de 
creație tehhică.

IUSTIN MORARU

Prima 
sesiune - 

primul bilanț
Vacanta se a- 
propie cu pași 
repezi. Dar pină 
la zilele de odih
nă si recreare, 
sesiunea de exa
mene pune tutu- 
ror... probleme 
Studenta din 
grupa T 31. Fa
cultatea de sub- 
ingineri Pitești, 
față in față cu 
e.rigentele e- 
xamenului de 
„Tehnologia fa
bricării mașini
lor".
Foto : VASILE 

RANGA

I. ANDREIȚA

PREGĂTIREA CADRELOR 
Șl CIRINIElE

Optimizarea procesului de în- 
vățămint, integrarea sa cu pro
ducția și cercetarea, sarcină fun
damentală a școlii, z constituie 
un proces dinamic în care sînt 
antrenați, deopotrivă, specialiș
tii, cadrele didactice, cit și e- 
levii. Cum concep elevii parti
ciparea lor la acest proces ? Am 
organizat o discuție pe această 
temă în două licee arădene —

CLIMATUL — 
FACTOR ESENȚIAL

Climatul înseamnă însă ansam
blul condițiilor în care se pre
gătesc elevii și, în primul rind, 
confruntarea lor cu tehnica și 
știința. La Liceul mecanic nr 2 
un asemenea element a stat la 
baza organizării întregii activi
tăți productive. Atelierele școa
lă sînt bine dotate în cea mai

SÂ NE ORGANIZAM MUNCA Șl VIAȚA IN CONSENS CU NORMELE

Șl PRINCIPIILE COMUNIȘTILOR. CU ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ

CUI ÎI ESTE FRICĂ 
DE EXIGENȚĂ ?

Au învățat 
in rind

Astăzi sosește în țara noastră, într-o vizită oficială 
de prietenie, secretarul general al Mișcării 

de Eliberare din Sao Tome și Principe, președintele 
Republicii Democratice Sao Tome și Principe, 

tovarășul Manuel Pinto da Costa

Era imposibil să nu-1 remarci 
în masa aceea de tineri, de la 
întreprinderea bucureșteană „E- 
lect.'otehnica". ce stăteau, fie 
care, concentrat 
crării pe care
At.it 's-a perindat dintr-un loc 
intr-altul, incit, in răstimpul pe 
care l-am petrecut în atelier, 
mi-a fost imposibil să stabilesc 
care era. de fapt, propriul său 
loc de muncă ! Părea însuflețit 
de un mare neastîmpăr și parcă

fie- 
asupra lu- 
o executa.

și de dorința de-a nu-i lăsa nici 
pe ceilalți să-și vadă de treabă. 
O vorbă la urechea unuia, alta 
la urechea altuia, o fugă în ate
lierul învecinat... Am sperat că 
modul acesta „de a munci" este 
cu totul. întîmplător în ziua res
pectivă...

— Da’ de unde !, m-a asigurat

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare in pag. a lll-a)

După popularizarea și dezba
terea principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, im
portantă. în momentul de față, 
este intensificarea procesului de 
aplicare a lor. Avînd în vedere 
acest imperativ, am întreprins 
recent un raid-anchetă în rîndu- 
rile tinerilor unei puternice uni
tăți economice — întreprinderea 
de utilaj chimic de la Ploiești — 
pentru a constata cum se acțio-

să pășească 
cu toti

neaza, și cu ce rezultate, pentru 
educarea și formarea noii ge
nerații în spiritul moralei co
muniste.

Discuțiile în cursul cărora 
i-am avut ca interlocutori pe 
Gheorghe Tătaru. -secretarul co
mitetului U.T.C.. Maria Abagiu, 
responsabila cu problemele po-

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a lll-a)

mare parte cu mașini și utilaje 
fabricate de elevi și specialiști. 
Chiar din anul I elevii, după o 
perioadă de aclimatizare, trec să 
lucreze pe mașini. Unii indivi
dual, alții în echipe și pe sub- 
ansamble. O asemenea organi
zare, conjugată cu competența 
și seriozitatea colectivului re
prezintă garanția că planul de 
producție, în valoare de 6 mili
oane, cu un milion mai mare de
cît cel din anul trecut, va fi 
îndeplinit și depășit. Climatul de 
muncă înseamnă climat creator 
în care să se valorifice spiritul 
de inițiativă și de organizare al 
elevilor. Una din cele mai efi
ciente căi o reprezintă realiza
rea unui volum mai mare de 
produse proprii ale școlii, uni
cate. Sînt școli — spunea irig. 
Iosif Czegledi, directorul Liceu
lui mecanic nr. 2 — care preferă 
să ia comenzi, de serie, de la 
întreprinderi pentru că este mai 
comod. Avînd însă produse 
proprii se realizează mai preg
nant aspectele educative ale 
muncii, spirit de răspundere, 
simț estetic, disciplină. S-a fă
cut și propunerea ca întreprin
derea „Didactica" să încredin-

LIDIA POPESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

BUN
VENIT
ÎN ROMÂNIA!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socioliste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, astăzi sosește în 
țara noastră, într-o vizită oficială de prietenie, 
secretarul general al Mișcării de Eliberare din 
Sao Tome și Principe, președintele Republicii De
mocratice Sao Tome și Principe, tovarășul Manuel 
Pinto da Costa, și tovarășa Amelia da Costa. (

Manuel Pinto da Costa s-a 
născut în anul 1939, în Insula 
Sao Tome. Și-a făcut studiile 
secundare în Portugalia. Din 
1960 devine membru al Comi
tetului de Eliberare a Insulelor 
Sao Tome și Principe, nou creat 
în cele două insule, aflate pe 
atunci sub dominație portughe
ză.. Participă activ la lupta aces
tei organizații pentru eliberarea 
de sub stăpinirea colonială. Pen
tru a-și desăvîrși studiile, pleacă- 
în străinătate și î.și ia licența în 
științe economice la Universita
tea din Berlin.

în anul 1972, între 8 și 12 iu
lie, a avut loc conferința gene
rală a Comitetului de eliberare,’ 
care a hotărît transformarea sa 
în Mișcarea de Eliberare din Sao 
Tome și Principe (M.L.S.T.P.). 
Cu acest prilej, Manuel Pinto da 
Costa a fost ales secretar gene
ral al M.L.S.T.P.

Manuel Pinto da Costa de

vine. la 12 iulie 1975 — ziua pro
clamării independenței Insulelor 
Sao Tome și Principe — primul 
președinte al noului stat inde
pendent de pe harta Africii, a 
cărui denumire oficială este Re
publica Democratică Sao Tome 
și Principe.

Proclamarea independenței 
noului stat a reprezentat încu
nunarea luptei poporului din Sao 
Tome și Principe, sub conduce

rea M.L.S.T.P., pentru libertate, 
progres și prosperitate. Ea a 
constituit o nouă confirmare a 
voinței popoarelor de a fi stă- 

^pîne pe destinele lor. de a li
chida deplin și definitiv colo
nialismul și neocolonialismul, de 
a instaura relații noi între na
țiuni, bazate pe echitate și jus
tiție, pe respectarea dreptului

(Continuare in pag. a lll-a)

Azi, în jurul orei 16,30, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct ceremonia sosirii secretarului general al 
Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, președintele Re
publicii Democratice Sao Tome și Principe, tovarășul Manuel 
Pinto da Costa, cate, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, va 
efectua, împreună cu tovarășa Amelia da Costa, o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.
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j Să folosim fiecare minut
VIAȚA BATE LA UȘĂ

(Urmare din pag. I)

VLADU ȘTEFAN, Balș, jude
țul Olt : Există posibilitatea să 
urmezi liceul electrotehnic in
dustrial, indicat de tine ; el poar
tă numărul trei. Pe prima treap
tă, liceul are un profil larg, e- 
lectrotehnic. Școala are cămin și 
primește elevi și din alte ju
dețe. Condiția să devii elev aici 
este să primești din partea șco
lii generale actele 
după promovarea 
Viri-a, certificate de directorul 
școlii, și să te înscrii. De regulă, 
intrarea în anul I de liceu se 
face fără concurs ; s-ar putea, 
însă, dat fiind că acest liceu 
este ales de mulți tineri, să fie 
mai mulți doritori decît numă
rul locurilor și, în acest caz, se 
organizează probe de verificarea 
cunoștințelor, la matematică și 
fizică, dar numai lucrări scrise 
și numai din materia clasei a 
VlII-a, pe care bănuim că o stu
diezi cu sirguință. E bine să dis
cuți cu tovarășul diriginte dacă 
e potrivită alegerea ta. ca să nu 
faci inutil efortul deplasării din 
județul natal în București.

ILIE NICOLAE, Caraș-Seve- 
rin : Intr-adevăr. în București 
funcționează un liceu cu numele 
,,Mihai Viteazul“. Este un liceu 
cu profil real-umanist, care dă 
elevilor săi o pregătire asigurată 
de toate liceele real-umaniste. 
Durata cursurilor este aidoma 
tuturor liceelor de acest profil : 
doi ani în prima treaptă și alți

necesare, 
clasei a

doi ani în treapta a doua. Nu 
se dau examene de admitere ; 
în treapta întîi elevii sînt în
scriși fără concurs. La acest li
ceu, în general, se înscriu însă 
mai mulți candidați decît numă
rul locurilor planificate și atunci 
se organizează probe de verifi
care a cunoștințelor. Ți-am răs
puns întrebărilor tale, deși nu le 
vedem rostul, întrucît n-are nici 
un sens ca tu. dintr-o comună a 
județului Caraș Severin, să vii 
să urmezi un liceu real-umanist 
tocmai la București. Nu e deloc 
explicabilă asemenea deplasare, 
din moment ce în județul tău 
găsești licee real-umaniste la 
fel de bune ca cel bucureștean. 
Nu vedem unde ai locui fiindcă 
liceul, deși are internat, capa
citatea de cuprindere a acestuia 
este mică din considerentul că 
elevii săi sînt bucureșteni. Iți 
explicăm pe îndelete situația ca 
să te clarifici bine și să alegi cu 
inima împăcată un liceu real- 
umanist din apropierea localită
ții tale.

IEREMICI BRANISLAV. TI- 
BERIU STURZA. GH. SCLA- 
DA, Județul Timiș : Adresa- 
ți-vă Comandamentului aviației 
civile-TAROM, singurul în mă
sură să vă dea informațiile ne
cesare în cazul vostru.

VIRGINIA RADU, Mangalia, 
Constanța : Nu se cere aseme
nea adeverință în situația ta. 
ca absolventă a secției reale. Fi-

resc este ca un tînăr cu baca
laureat să lucreze din dorința 
de a fi util societății, de a-și va
lorifica cunoștințele și diploma, 
nu pentru a obține o adeverință 
de muncă în vederea unui nou 
concurs la facultate. Nu lua a- 
ceastă subliniere drept mus
trare ; am înțeles că ai făcut tot 
ce este posibil să te încadrezi- 
in muncă, fără rezultat însă. 
Poate ar fi bine să perseverezi, 
să nu accepți ideea unor luni 
petrecute în așteptarea unui e- 
xamen de admitere, chiar dacă 
părinții au cu ce te* întreține a- 
casa. Ce-ar fi să te adresezi 
Comitetului municipal Manga
lia al U.T.C., cerîndu-i sprijinul 
să găsești un loc de muncă ?

VIOREL AUGUSTIN, Roșiorii 
de Vede : Nimeni nu te împie
dică să dai concurs de admitere 
la Facultatea de educație fizică: 
ca viitor bacalaureat, ai acest 
drept. Ne întrebăm însă de ce 
ai mai urmat liceul economic 
dacă te pasiona sportul ? Ai o- 
cupat astfel locul unui alt tînăr 
care dorea să facă studii econo
mice și să profeseze în acest do
meniu. întrebarea noastră își 
are rostul să te îndemne să me
ditezi mai mult atunci cînd iei 
o hotărîre atît de importantă 
cum este cea privitoare la pro
fesie.

tilaje." Referiri similare a făcut 
in cuvîntul său și Horia Grigo- 

, re, secretarul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Metalurgi
ca". Dînsul spunea : „Și în în
treprinderea pe care o reprezint 
va intra în funcțiune un nou o- 
biectiv : turnătoria de fon
tă. Calificarea viitorilor mun
citori din turnătorie este în 
atenția comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, cu atît mai 
mult cu cit este vorba de me
serii mai grele și. în general, 
ocplite de către tineri. Deja am 
început recrutarea și pregătirea 
unor tineri pentru meseriile de 
turnători, formatori, răzuitori și 
altele".

După dezbaterea documentelor 
Congresului al X-lea al U.T.C., 
participanților la instruire le-a 
fost 
care 
tate, 
dele 
tarii . ___  ________
membrilor organizațiilor U.T.C. 
la îndeplinirea exemplară a u- 
nor obiective imediate. Ește, 
credem noi. meritul membrilor 
biroului comitetului municipal 
că au reușit să conceapă un 
material concret, axat în special 
pe principalele minusuri din 
domeniul economic. A fost re
levată situația necorespunzătoa
re a mersului îndeplinirii planu
lui anual din unele întreprinderi 
folQșindu-se în acest sens cifre

prezentată o informare în 
au fost indicate, cu clari- 
cîteva dintre căile și meto
pe care le pot folosi secre- 
U.T.C. pentru mobilizarea

exacte, elocvente. Li s-a indicat 
secretarilor U.T.C. ca, odată în
torși în întreprinderi, să anali
zeze împreună cu uteciștii mă
surile care se impun pentru re
cuperarea rămînerilor în urmă 
în realizarea planului de pro
ducție. Acțiunile de muncă pa
triotică în sprijinul producției, 
zilele și săptămînile record sînt 
doar cîteva din soluțiile practi
ce la care se poate face apel i- 
mediat. Un bun prilej, așa cum 
se sublinia și în informare. îl 
constituie adunările generale 
deschise ce urmează să aibă loc 
în fiecare organizație și în fi
nalul cărora se vor adopta mă
suri concrete care să sprijine 
direct îndeplinirea sarcinilor 
conținute în' documentele ce
lui de-al X-lea Congres 
al U.T.C. A fost clar pen
tru toți secretarii U.T.C. pre- 
zenți la instruire că este acum, 
mai mult decît oricînd, nevoie 
să se confere fiecărui minut de
dicat producției maximum de 
eficiență astfel încît, la sfîrși
tul anului, toate întreprinderile 
buzoiene să poată raporta în
deplinirea integrală a planului 
de producție. Deși timpul rămas 
pînă la finele anului este destul 
de redus, sîntem convinși 
secretarii U.T.C., împreună 
toți membrii organizațiilor 
care le conduc, vor 
dăruire și patriotism 
alizarea indicilor de 
văzuți.

Romeo și idealurile lui

LUCREȚIA LUSTIG

că 
cu 
pe 
cuacționa 

pentru re
plan pre

Cinci clase ale Liceului ,.Ion 
Luca Ca;agiale" și-au cîștigat 
dreptul d'3 a ^șeza pe catedră 
fanioanele „Participant la con
cursul C.C. al U.T.C. «Cea mai 
bună clasă»* Zilnic, la stația de 
radioamplificare a liceului se 
transmite, incepînd de la 1 de
cembrie. situația la zi a întrece
rii. Printre acțiunile menite să-i 
stirpuleze pe elevi în obținerea 
celor mai bune rezultate la toa
te ..punctele" concursului se nu
mără și întrecerea pe grupe de 
elevi din aceeași clasă. De ase
menea. în cadrul grupelor de 
practică productivă cei mai buni 
au fost cuplați cu elevii cu re
zultate mai slabe.

împreună cu Mihaela Vuîpeș- 
cu. locțiitorul secretarului 
U.T.C., și prof. Dumitru Constan- 
tinescu, îndrumătorul U.T.C., 
răsfoim cataloagele, oglinzi fi
dele ale situației la învățătură. 
In absolut toate cele cinci cla- 
se — numai note bune, foarte 
bune.

Printre fruntași — Aron Ralu- 
ca, Marius Twșnak și Mihaela 
Popa, anul I Cristian Mănu- 
c.ă și Radu Rucăreanu, anul II 
A. Aura Niță și Gina Dinescu,

IȚI ATI VE
anul IV D. Doina Busuioceanu, 
secretara U.T.C. pe an, și Cris
tiana Bănică, anul III D, Mag
dalena Jipa și Moricz Iolanda, 
anul IV C.

Elevii acestor clase, pe lingă 
activitățile legate de procesul de 
învățămînt, au format o briga
dă științifică pentru răspîndirea 
ideilor științifice despre muncă

Producții suplimentare

CONCURSUL 
„CEA MAI 

BUNĂ CLASA"
și viață, deplasîndu-se în dife- 

; rite școli din județ, unde confe
rențiază pe teme sugerate de e- 
levi și de activiștii comitetului 
municipal U.T.C. Ne face real
mente plăcere să notăm aici nu
mele citorva elevi-conferențiari, 
participanți, împreună cu colegii 
lor, la concursul „Cea mai bună 
clasă" organizat de ziarul nos
tru : Iolanda Moricz. Mihaela 
Vulpescu, Mihail Iopeșcu, Ma
rian Scheianu.

Participarea la concurs are și 
implicații mai adînci. Recent, 
elevii interniști au trecut la au- 
togospodărirea totală. Intrînd în 
internat, aveam să ne convingem 
că aici autogospodărirea este în- 
tr-adevăr la ea acasă.

Acțiunile ..de întrecere" cu 
care se mîndresc „Caragialiștii" 
din Ploiești se mai justifică -prin 
locul II la finala pe țară a com
plexului aplicativ „Pentru apă
rarea patriei" și premiul I din 
partea Federației române de tir 
pentru cele mai bune rezultate 
Ia trageri, cea de-a IX-a sesiu
ne de referate și comunicări ști
ințifice ale elevilor liceului sau 
nenumăratele obiecte realizate 
prin autodotare în atelierele 
școlare sau la întreprinderea 
„1 Mai", unde își desfășoară q- 
rele de practică productivă.
' Concursul „Cea mai bună cla
să", ediția din ac^st an. este la 
început. Elevii ploieșteni au pă
șit însă cu dreptul, dornici de 
a-și înscrie numele printre cîș- 
tigători. Cu perseverența ce-i 
caracterizează nu ne rămîne de- 
cît să le urăm un sincer : succes!

DAN VASILESCU

(Urmare din pag. 1) 

pînzelor de ferăstrău pentru de
bitarea profilelor la lungime care 
pînă acum se aduceau din im
port. O situație mai deosebită 
prezintă secția de zincare a în
treprinderii unde se înregistrează 
unele rămîneri în urmă față de 
sarcinile de plan. Referindu-se 
la această situație directorul în
treprinderii ne-a spus : „In
tr-adevăr, din cauza unor defec
țiuni la cazane, ritmicitatea pro
ducției la zincare a avut de su-

ferit. Și aici însă procesul de 
recuperare este în plină desfă
șurare. In zilele care au 
mai rămas pînă la încheierea 
anului, colectivul acestei secții 
nu numai că va recupera în în
tregime rămînerile în urmă, dar 
va reuși și o anume depășire a 
sarcinilor de plan. în acest fel, 
la producția suplimentară de 
6 000 tone laminate pe care o 
vom raporta la întocmirea bilan
țului anual vor putea să spună 
că și-au adus contribuția fiecare 
secție, fiecare formație de lucru 
din întreprindere".

TOATE OBIECTIVELE
REALIZATE LA TERMEN!

Pregătirea cadrelor
(V<mare din pag. I)

teze unele proiecte omologate, 
școlilor și ele să devină produse 
proprii. In acest fel elevul va 
fi pregătit multilateral, va fi 
„obligat" să cunoască și să lu
creze pe un număr mai mare de 
mașini.

La Liceul real-umanist nr. 3, 
cu mare greutate au fost încro
pite așa-zise două ateliere-școa- 
lă. Spațiu insuficient, dotare... 
Citeva utilaje, nu dintre cela 
mai bune. Școala este patronată 
de mai multe unități economice, 
care, din păcate, nu se ocupă 
nici de utilarea acesteia, nici 
măcar de asigurarea comenzilor 
pentru fructificarea corespunză
toare a timpului de practică. Au 
fost și cazuri cînd tovarășul 
Emil Cupșa, directorul adjunct 
cu practica, a stat la ușa Coo
perativei „Precizia" așteptînd 
cite ceva de lucru. A apelat și 
la întreprinderea „Arădeanca" 
unde se realizează și insigne. I 
s-a spus : „Faceți o ofertă !“ Și 
a făcut ! A trecut mai bine de 

. un an și încă nu a sosit răs
punsul. în cazul liceelor real- 
umaniste problema dotării ate
lierelor școală este mai greu de 
rezolvat.'De aici condiții de pre
gătire pentru atestare într-o me
serie mai dificilă. Pe lingă a- 
ceasta, dacă școala are. să zi
cem, maistru timplar, toți elevii 
.vor face tîmplărie, dacă este lă
cătuș — lăcătușărie. situații care 
se întîlnesc frecvent și în alte 
școli.

SA POȚI SPUNE CU MINDRIE: 
„LUCRUL ACESTA L-AM 

FĂCUT EU"

Am adresat elevilor de la Li
ceul mecanic nr. 2 întrebarea : 
Sînteți mulțumiți de munca pe 
care o prestați ? Răspunsul a 
fost da. Argumentarea : * „îmi 
folosesc cunoștințele dobîndite 
la cursuri". „îmi solicită efortul 
de gîndire", „mă introduce în 
probleme de organizare" etc., 
etc. Lucrul în echipe creează 
răspunderea colectivă și indivi
duală. Elevii pot spune „asta 
am lucrat eu". Anul acesta Flo- 
rica Bulboacă. din anul V C, și 
alți colegi au lucrat împreună cu 
directorul adjunct Tiberiu Lipo- 
van la repartizarea planului de 
producție pe ani. clase și ate
liere. A fost un act de încredere 
în capacitatea organizatorică a 
elevilor, pe care trebuie să măr
turisim că nu-1 întîlnim prea des 
în școli... Elevii se îngrijesc de 
mașini, ei Ie reglează, le repară. 
Liviu Reli, din anul III frezori, 
este în stare să lucreze la toate 
tipurile de utilaje din atelierul 
de mașini-unelte. L-am găsit la 
o mașină universală de frezat 
execuHîra un reper pentru 
strungul S.N. 200. Pregătirea 
pentru viață, pentru creație, așa 
cum adesea subliniază secreta
rul general al partidului, acest 
deziderat major al școlii, se rea
lizează aici prin repartizarea e- 
levilar, pe o perioadă, în ate
lierul de proiectare al liceului. 
Ei au realizat un strung multi
funcțional, un aparat, concepție 
cu totul originală, pentru sport, 
helcometrul. într-o sală special 
amenajată sînt expuse proiecte
le de diplomă : dispozitive pen
tru mașina de găurit, aparat 
pentru controlul roților dințate.

și altele, proiectate de elevi și 
realizate sub îndrumarea maiș
trilor ' instructori, a profesorilor 
de .specialitate.

Am repetat întrebarea și e- 
levilor din anul IV C, Liceul 
real-umanist nr. 3, care fac 
practică pe unde pot. Op
țiunile sint diferite pentru 
că diferite sînt aptitudinile 
și dorințele, și ele ar tre
bui șă stea la baza stabilirii 
profesiogramelor. Educarea prin 
muncă și pentru muncă, forma
rea competenței tehnice șe pot 
realiza numai intr-un proces di
ferențiat. Din păcate, mulți e- 
levi ne-au mărturisit că „nu sînt 
mulțumiți de ceea ce fac, că nu 
se pot pregăti pentru specialita
tea pe care și-au ales-o". Mă 
pasionează chimia și aș vrea să 
urmez chimia alimentară. Cred 
că am și aptitudini. La faza pe 
județ am luat locul I la olim
piada de chimie. Practica o e- 
xecut însă în filatura Uzinelor 
textile (Meszaroș Ibolya). Pa
siunea Tatianei Boboc este toț 
chimia, pentru care a cîtșigat o 
mențiune pe județ. Ar a^uta-o 
foarte mult dacă ar face prac
tica în laborator sau la creație.

In anul I școala a avut de e~ 
xecutat o comandă de sobe e- 
lectrice. Iosif Czegledi — ju
nior — era fericit. Se întîlnea 
cu o veche pasiune, electronica. 
Adăuga noi cunoștințe pentru 
examenul pe care vrea să-1 sus
țină la calculatoare. Comanda 
6-a terminat. Alta n-a mai ve
nit. Acum, la C.P.L. face adesea 
lucrări necalificate, cară mate
rial. Alteori elevii sînt repar
tizați la lucrări mărunte (Csoty 
Ladislau). Norin Ardeleanu pune 
lipici și bate cuie, Endre Ka- 
poștyac, autorul unor radiore
ceptoare și generatoare realiza
te după scheme publicate în 
cărți și reviste, debavurează pie
se din material plastic pentru... 
jucării (autocamioane și trac
toare). Ne și întrebam de ce 
acest lucru nu-1 fac elevii din 
școlile generale ? Oricum, li
ceenii sînt prea mari pentru a 
se ocupa de jucării iar practica 
nu este o joacă de copii.

Vorbim despre opțiune ca des
pre o necesitate obiectivă, dar 
se procedează arbitrar: fetele — 
la filatură sau țesătorie,' băieții 
— la mobilă. Arbitrar, pentru 
că liceul nu are altă posibilitate. 
Singura soluție este constitui
rea atelierelor interșcolare. Op
țiunea elevilor nu poate și nu 
trebuie socotită un ’ r 
Cum se poate veni 
narea sa ?

pregătească, în condițiile unei 
dotări superioare. Și această i- 
dee a suferit un eșec total. Ni 
se pare că vorbim de moderni
zarea și optimizarea procesului 
de învățămînt. Trebuie început 
cu modernizarea principiilor de 
organizare, cu înlăturarea unor 
practici învechite, care nu-și 
mai găsesc justificare.

(Uf mare din pag. 1)

vestiție rămîne a fi concretizată 
la anul. Această valoare repre
zintă exact acele accesorii fără 
de care complexul nu poate fi 
dat în folosință.

Am insistat mai mult asupra 
acestui obiectiv, pentru că, in 
mare, așa stau lucrurile și Ia 
alte construcții. Sînt în 
car.e caz motive și... 
tive. A le expune, nu înseamnă 
decît a aminti factorilor de răs
pundere niște lucruri pe care ei 
înșiși le cunosc foarte bine. 
Important rămîne ca acești
factori să treacă neîntîrziat
la acțiune. Susținem aceasta cu 
atît mai mult cu eft am reținut 
din opinia factorilor mai sus ci
tați hotărîrea de a trece nein- 
tîrziat la eliminarea neajunsuri
lor.

In Încheiere ne permitem să

fie-
mo-

le amintim un exemplu pe ca- 
re-1 pot avea la îndemînă : în 
același județ, la Stoicănești, tot 
pînă la sfîrșitul acestui an tre
buie să intre în funcțiune o fer
mă avicolă de 90 000 de pă
sări. Este vorba de o con
strucție modernă, cu un înalt
grad de automatizare. Anun
țăm pe această cale facto
rii mai sus citați că ferma
a fost dată deja în folosință. 
Și-i mai anunțăm că ea n-a fost 
construită de I.J.C.M. sau alte 
întreprinderi specializate a fost 
executată în exclusivitate cu 
forța de muncă — desigur, cali
ficată pentru toată gama de o- 
perații — a Cooperativei agri
cole din Stoicănești.

Dacă pot fi trase învățăminte 
și din acest exemplu — și cre
dem că da, este posibil — sîntem 
primii -care vom consemna efec
tul lor.

Am revăzut duminică seara 
Romeo și Julieia, filmul despre 
tineri, pentru tineri, filmul cu 
inima nebunesc de tînără a re
gizorului Zeffirelli. L-am revă
zut duminică seara și abia a- 
tunci, pentru prima oară, am în
țeles cel puțin două lucruri e- 
sențiale. A fost de zece ori 
mai bun așa, în alb-negru, de
cît la cinema. Ce rost au tra
gediile colorate? Recunosc: sînt 
un ins demodat și promit so
lemn că voi rămîne astfel și că 
voi refuza mereu să înțeleg de 
ce e nevoie ca un film cu su
biect tragic să fie turnat în cu
lori. Un Hamlet grena și bordo 
și roz-bonbon, minunată izbîn- 
dă a tehnicii! Adevărata cuce
rire e filmul în alb-negru și pe 
aceea trebuie s-o păstrăm cu 
grijă, fără a lăsa s-o nimiceas
că invazia culorilor (justificată, 
desigur, în comedii, în filme 
muzicale sau chiar în unele 
drame; niciodată în tragedii).

Văzînd Romeo și Julieta. am 
admirat scena violenței din pia
ță, scenă de o extraordinară ac
tualitate (în țara de baștină a re
gizorului). Se arată aci cum un 
om inteligent, spiritual, rezona
bil, dornic de pace — e vorba 
despre Romeo — nu reușește să 
se ridice peste nivelul sîngelui 
său de tînăr înfierbîntat de dra
goste și se lasă tîrît de eveni
mente, devenind, dintr-un instru
ment al dragostei, o unealtă a 
urii și a morții. Tybalt îl ucide 
pe Mercutio. Nebun de furie, 
Romeo — care încercase pînă a- 
tunci să-i despartă — îl ucide 
la rîndul său pe Tybalt, pe vă
rul, pe mîndrul văr al Julietei 
adorate. E o luptă de adoles
cenți, e o încleștare de oameni 
tineri în Italia de azi — și toți 
sînt nevinovați, și toți au su
fletele pure; pure sînt și săbiile 
lor (cu lame subțiri tremurmd 
ca o lacrimă). Și toți sînt în 
egală măsură vinovați că se lasă 
duși de fluviul violenței, că nu 
se mai gîndesc, că nu au alt 
ideal decît acela al apărării nu
melui familiei, ideal omenesc, 
dar mărunt. Acesta e primul lu
cru pe care l-am înțeles: că nici 
măcar o mare dragoste, că nici 
măcar o dragoste totală, cum 
este aceea dintre Romeo și Ju
lieta, nu poate rezista (sau, ori
cum, își pierde ceva din stră
lucire), atunci cînd lipsește un 
ideal mai înalt. Să spun — în 
paranteză — că în aceeași du
minică am citit frumosul roman 
al luî Paul Georgescu (apărut 
foarte de curînd) înainte de tă
cere, o carte despre un erou 
utecist ucis de călăii Siguranței, 
și că m-am oprit cu mare emo
ție la episodul iubirii dintre tî
năr și o fată, la care utecistjul 
trebuie să renunțe din cauza ne
cesităților muncii conspirative și 
pe care știe s-o îndepărteze cu 
un mare gest bărbătesc. E o 
altfel de măreție aci, o altfel de 
măreție a dragostei, a dragostei 
ridicate la rang de idee politi
că, primind numele de comu
nism și devenind în stare să 
schimbe nu numai soarta unor 
familii, ci soarta omenirii. Nici 
gînd să încerc o paralelă întj*e 
carte (nu e un roman de dra
goste) și film; dar e vorba me
reu de Romeo și de idealurile 
lui...

Poate că sînt nedrept și poa
te că Romeo nu se gîndește nu
mai la dragoste. Nu „poate", ci 
sigur. Pentru că al doilea lucru 
pe eare l-am fnțele», pevăzîpd

filmul, este acela că Romeo și 
Julieta mai au o pasiune, pe 
lîngă cea care-i leagă. După 
uciderea lui Tybalt, Romeo e 
pedepsit cu trimiterea în sur
ghiun. ..Greșalei tale legea-i 
zice moarte. Dar milostivul 
prinț te-a ftcrp.țit / Și-n bună
tatea lui a strămutat / cuvîntul 
sumbru: moarte. în surghiun", 
observă rezonabilul călugăr Lo
renzo. Dar cum gîndește Romeo? 
..E mai rău ca moartea. / Mai 
trist surghiunul! Nu rosti: sur-

dul că i-ar fi murit părinții... Șî 
ce satisfacție să găsești în ma
rile poeme dramatice ale lumii 
idei esențiale ale vieții noastre 
de azi. Decît plecarea din 
ta, mai bine moartea!

țara

pre- 
emi-

RECEPTIVITATE

fapt minor, 
în întîmpi-
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este un 
dinamic, 
Ca în 

activita- 
găseas- 
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Pregătirea cadrelor 
proces permanent, 
supus perfecționării, 
orice domeniu de 
te, noul trebuie să 
că cîmp larg de , .
Uneori, în mod nejustificat, e- 
xistă încă rețineri, poate — si
gur nu greșim — și o doză de 
conservatorism. Cîteva exemple 
ne-au fost oferite de ingi Ipsif 
Czegledi. Acum 5 ani și-a expri
mat dorința să organizeze un șt- 
tel ier interșcolar pentru școlile 
generale din jur. A făcut și pro
iectul și cu el a rămas. A cerut 
șă ia o clasă de elevi de la un 
liceu real-umanist pe care să o

CRONICA T.V.
de FLORIN MUGUR

ghiun! /.../ Se sfîrșește lumea / 
Dac-ai trecut de porțile Vero- 
nei. / E ispășire, veșnic chin, 
gheenă! / Gonit de-aici, sînt 
surghiunit din lume!". Iată și 
cuvîntul Julietei: „Romeo e-n 
surghiun! Ucigătoare vorbă". 
Pentru cei doi, surghiunul în
seamnă înainte de orice despăr
țirea. Dar nu numai atît și nu 
în mod obligatoriu, pentru că 
Julieta putea să-și urmeze so
țul. Surghiunul mai înseamnă și 
îndepărtarea de pămîntul dra
gostei lor și-al dragostei părin
ților lor, de pămîntul natal. De
cît plecarea din țara lor, mai 
bine moartea! Nu aceasta e 
tema principală a tragediei, dar 
ce idee puternică! Și ce zgu
duitoare sînt cuvintele Julietei 
care pune un semn de egalitate 
între ideea surghiunului șl gin-

...Un cuvînt de sinceră 
țuire pentru două dintre 
siunile redacției pentru tineret: 
Club T (cu un moment de ade
vărată artă: prezentarea dansu
lui din Făgăraș al artistului 
amator Alexandru Ilie) și Emi
siune enciclopedică pentru ți- 
neret. Realizatorii celei din 
urmă (Val Tebeica și Antoane- 
ta Bârcă) au renunțat la comen
tariile emfatice și poetizante, 
acordînd în schimb o atenție' 
sporită aspectului informativ, 
atît de necesar la un asemenea 
tip de emisiune. Cîștigul e si
gur: emisiunea a devenit pon
derată, sigură, mereu ,.la obiect". 
Prezentarea mănăstirii de la 
Putna, de pildă, mi ș-a păț-ut 
deosebit de interesantă. O enci
clopedie cu chiuituri e un lu-' 
cru fără noimă și ne bucurăm 
sincer că, după unele șovăieli, 
realizatorii emisiunii au găsit 
tonul cel mai potrivit: sîntem 
siguri că se vor feri să-l piardă.

De vreo două luni tot ne fă
găduim să-i felicităm pe Vio< 
rica Bucur și pe Radu Cimpo- 
neriu, realizatorii Galei filmelor 
de animație, ajunsă la a noua 
emisiune. Ne-a oferit ocazia pe 
care o așteptam dulăul (dese* 
nat) Hucklebery care o scoate 
din ghearele căpcăunului pe c 
domnișoară hîdă. Domnișoara i 
se agață de gît. iar dulăul stri
gă, eu o comică disperare, foJon 
sind cuvintele magnifice ale 
lui Bornei; „Salvați-mă! Slntd 
glumă a scurtei 1".

PE UN PERETE v 
AL CASEI DE CULTURĂ...

SEZONUL TRICOTAJELOR
Dacă avem în vedere diversitatea produselor, aprovizionarea 

din belșug a unităților de desfacere, larga lor întrebuințare pe 
timp friguros, nu greșim dacă numim această perioadă drept 
„sezonul tricotajelor". Convingerea ne-o întărește nu numai a- 
bundența articolelor din tricot, cît mai ales solicitarea acestora. 
Cele mai multe’ argumente ni Te oferă însă magazinere de profil, 
raioanele de specialitate din unitățile Ministerului Comerțului 
Interior. Aceasta este impresia pe care ne-a lăsat-o raidul efec
tuat ieri în unitățile din Capitală.

BOGAT SORTIMENT 
DE ARTICOLE DIN BUMBAC
Vitrina la stradă a magazinu

lui „Bumbacul" — inspirată și 
plăcută formă de prezentare a 
articolelor — este ea însăși o 
invitație căreia cu greu îi poți 
rezista. înăuntru, alte două vi
trine popularizează mărfurile 
întreprinderii de tricotaje „Cri
nul". Chiar și numai privind a- 
ceste vitrine remarci buna a- 
provizionare cu tricotaje pentru 
toate categoriile. Tovarășa Eli- 
sabeta Popa, ajutorul șefului de 
magazin, ne spune că această 
unitate se aprovizionează direct 
de la unitățile producătoare și 
ne face o trecere în revistă a 
mărfurilor. Din mulțimea arti
colelor am remarcat, în primul 
rînd, bluzele plușate, cu și fără 
fermoar, pentru femei, în culori 
de toate nuanțele (galben, roșu, 
verde, albastru), ca și cele din 
bumbac în amestec cu PNA, cu 
mîneci lungi și scurte, garnisite 
cu dantelă, la prețuri în jur de 60 
de lei bucata. Din aceleași ma
teriale, în modele diverse, sînt 
și bluzele pentru bărbați și co
pii, foarte indicate în sezonul 
rece, precum și toate măsurile 
de hanorace. Un sortiment bo
gat dețin articolele de lenjerie 
de corp pentru bărbați, femei și 
copii, de toate vîrstele.

CADOU DE LA „ILEANA*
Cel puțin două motive ple

dează în favoarea renumelul de 
„magazin al tinerelor fete", 
cîștigat de unitatea de tricotaje 
și lenjerie pentru femei „Ileana" 
de pe Lipscani. Unu : magazinul 
este frecventat cu precădere de 
către cumpărătoare tinere ; doi : 
vînzătoarele, în marea majori
tate, sînt foarte tinere, iar bri
gada de bună servire (mențio
năm aici numele Pețruței An- 
dronache, Măriei Alexanaru. 
Constanței Cristeșcu) se remarcă 
prin calitățile activității zilr 
nice desfășurate cu clienții. Pe 
lîngă o inspirată reclamă a pro
duselor celor mai moderne și a 
fabricilor care aprovizionează 
direct unitatea („Tînăra Gardă", 
„Tricodava"), a celorlalte între
prinderi de tricotaje din țară, 
magazinul „Ileana" oferă, din 
proprie inițiativă sau la cerere, 
pachete cu cadouri în ambalaje 
speciale, atractive. Această for
mă de servire se aplică la încă 
10 magazine din cadrul I.C.S. 
Textila 1. de care aparține și u- 
nitatea menționată. Ce surprize

pot purta aceste pachete ? De 
toate. Pentru că vom găsi in 
magazin pulovere foarte frumos 
contexturate, în culori vii, ar
monios îmbinate (alb cu oliv, 
roșu cu bleumarin, maron cu 
alb și oranj etc.), pantaloni din 
P.N.A. caracteristici sezonului, 
cu colorit adecvat și multe alte 
articole într-o gamă variată de 
mărimi și modele, care pot fi 
oterite fie separat, fie împreună 
cu articole de lenjerie sau ma- 
rpehinerie, desfăcute în aceeași 
unitate. „N-am trecut la a- 
ranjarea vitrinei, ne declara

șefa 
avut o bună 
străduim cel 
acest nivel'1, 
constatat, și 
cui să facă 
diul oglindit 
pășit de 1____  ... _____ _
noi produse, cele mai multe din
tre ultimele creații în materie.

GRIJA PĂRINTEASCA 
A „MATERNEI*

Prin crearea I.C.S. Materna, 
articolele pentru copii sînt mai 
bine distribuite celor mici. Au 
fost reorganizate unitățile exis
tente, altele reprofilate, altele 
create. Astfel încît la ora actu
ală nu lipsește nimic din recu
zita vestimentară a celor mai 
pretențioși cumpărători. Iată o 
dovadă : unitatea de la partetul 
blocului 8 de pe Calea Doro
banți este una dintre cele mai 
recente spații comerciale apă-

unității, pînă nu am 
aprovizionare. Ne 
puțin să menținem 
Dar, așa Cum am 

e la îndemînă ori- 
acest lucru,' sfa
de vitrină șșțe de- 

intrarea în vînzare a

de locuințe 
moderne și 
în afară de

ryte în noua zonă 
și dintre cele mai 
bine aprovizionate. _  ___ _ __
un bogat fond de marfă, expus 
într-un front larg (jumătate din 
spațiu este ocupat cu confecții 
pentru copii de la 1—14 ani), 
gășim aici și un raion de trico
taje, demn de invidiat de ori
care alt cartier. De la jachete, 
pulovărașe, căciulițe, fulare, din 
P.N.A. și poliester, la costumașe 
tricotate și articole pentru noii 
născuți, magazinul desface toat| 
gama de articole din această ca
tegorie pe care o produce in
dustria noastră. Dacă avem în 
vedere și celelalte unități din 
cadrul întreprinderii amintite 
(„Lumea copiilor", „Așchiuță", 
„Materna" — de pe Lipscani și 
cea de la „Vulturul de mare"), 
cît și pe cele de la alte organi
zații comerciale, grija părin
tească pentru toți copiii este e- 
videntă.

într-o casă de cultură a tine
retului dintr-un oraș de cimpie, 
un aras a-tit de tînăr în struc
tura sa actuală incit vechea sa 
înfățișare de tirg pierdut în som
nolență a rămas o filă de is
torie fi un instrument metaforic, 
am văzut un obiect atît de dis
crepant încît încăpea greu chiar 
iptr-o metaforă șchioapă. Casa 
de cultură era modernă, lumi
noasă, foarte nouă, cu acel aer 
proaspăt de civilizație semnifi- 
cantă ca o pledoarie. Avea ho
luri, panouri, steaguri, tablouri 
semnate de pictori de prestigiu 
care se vor fi tras de prin locu
rile acelea, citate din clasici — 
și într-un colț, pe un perete 
ce-i drept mai retras, o „clasică“ 
pictură de gang reprezentînd 
faimoasa „țigancă" reprodusă în 
serie ?i vîndută pe vremuri la 
magazinele de pe Lipscani, vin- 
dută din nenorocire și astăzi, 
mai discret, la magazinele care 
nu se știe de ce mai există, de 
pe lingă Lipscani. Explicația, 
chiar stupefiantă fiind, in esență 
nu e complicată, vreun „cultu
ral" duios cu gust artistic ca a- 
tare și oarecari responsabilități 
a pus-o pe perete. Ciudat era 
însă că nu se sesizase nimeni, 
ciudat este că nici un tînăr nu 
va fi trecut de șocul neplăcut 
Rt rttt a atras atenția conducăto
rilor instituției că un astfel de 
obiect nu are ce căuta intr-o 
moderni și nouă casă de cultură 
a tineretului dintr-un modern și 
nou oraș. Povestea cu „țiganca" 
de pe peretele unei case de cul
tură a tinerilor din 1975 poate 
stîrni reflexii mai adinei. In 
forme diferite, parodierea acti
vității cultural-educative nu ține, 
din păcate, de o epocă trecută. 
Astfel de anomalii se pot întîlni 
la cenacluri literare, în programe 
artistice și, uneori, chiar în bri
găzi de agitație. Nimic mai ne
obișnuit decît să vezi, cum a 
văzut subsemnata la un cenaclu 
literar din Oltenița odată, o tî- 
nără filatoare cu înclinații lite
rare care a citit în cenaclu un 
ciclu de romanțe de mahala viu 
aplaudate cum erau probabil a- 
plaudate prin anii treizeci de 
pasionatele cititoare ale „Miste
relor Parisului". Nimic mai ne
obișnuit decît să auzi texte de 
revistă dubioasă în programul 
artistic al unui cămin cultural. 
Acest soi de „cultură de mahala" 
cel mult pitorească pentru isto
ricii literari este mult mai re
zistentă decît s-ar crede, ea se

confundă pentru unii cu caca ce 
numim cultură de masă. Tristă 
eroare. La Congresul al X-lea. al 
U.T.C. s-a subliniat in repetate 
rînduri importanța desfășurării 
unei activități fructuoase, reale, 
în care nu are ce căuta forma
lismul sau lipsa de calificare în 
domeniul acesta. In cuvintarea 
sa, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
a subliniat faptul că o societate 
nouă nu se poate construi decît 
cu oameni cu o bună pregătire 
politică, profesională, oameni 
cultivați, oameni apți să percea
pă — și să producă — fenome
nul artistic. Cercurile tinerilor 
creatori trebuie să devină ade
vărate școli de șlefuire intelec
tuală și morală, in domeniul 
acesta rebuturile fiind de du
rată și greu recuperabile. Pe de 
altă parte, oricit de admira^' 
s-ar desfășura activitatea unor 
asemenea cercuri, oricit de an
corată in actualitate ar fi crea
ția participanților, in sfirșit, ori
cit de emulatorie ar fi partici
parea la cerc, dacă ea se des
fășoară cu numai cîțiva mem
bri, ca un hoby de bună cali
tate, sîntem departe de atinge
rea scopurilor propuse fi foarte 
aproape de clasicul turn de fil
deș. Să nu uităm că a face cul
tură de masă înseamnă în pri
mul rînd a face politică, că, in 
cadrul acestei politici promovate 
de socialism, culturalizarea ma
selor esțe o .acțiune uriașă, 
complexă fi în permanentă des
fășurare în care jocul cu planu
rile pe hirtie care nu acoperă 
o realitate concretă este un joc 
care costă imens. Nu ne poate 
fi indiferent nici citi tineri a- 
tragem spre cultură, nici spre 
ce cultură ii atragem. Astfel 
privite lucrurile, țiganca de pe 
peretele casei de cultură din o- 
rașul de cimpie nu mai este doar 
un fapt de prost gust. Prin 
simpla ei prezențfy acolo, ea 
poate anula întreaga activitate 
care se desfășoară în acea caisă 
de cultură. Ea reprezintă o men
talitate opacă, incultă, formalișt- 
activistă. adică tocmai acea 
mentalitate care la acest Con
gres al tineretului utecist a fost 
din nou numită ca unul dintre 
principalii adversari cu care 
trebuie șă luptăm, dacă vrem să 
considerăm munca noastră cu 
adevărat utilă societății, izvorîtă 
deci dintr-o profundă înțelegere 
a umanismului socialist.

SMARANDA JELESCU

Decembrie, ultima lună a 
anului, a devenit prin tra
diție și „Luna cadourilor", 
în magazinele comerțului 
de stat, împodobite sărbă
torește, forfota nu conte
nește de dimineață pînă 
seara tîrziii. Cadoul, care 
nu are virstă, dar este pen
tru toate vîrstele, trebuie 
ales din timp.

Dacă alegerea cadoului 
n-a fost încă hotărîtă, vă 
amintim cîteva produse 
care pot fi oferite ea da
ruri celor dragi :
• schiuri tip „Turist" 

pentru copii, prețul — în
tre 66—120 lei perechea.
• schiuri tip „Super" cu 

canturi metalice, pentru a- 
dulți și copii, prețul între 
255—445 lei perechea.

• schiuri tip „Combi R“, 
pentru copii, tineri și a- 
dulți, prețul între 310—580 
lei perechea.

• patine cu chei și artis- . 
tice, prețul între 67—100 
lei perechea.
• săniuțe din lemn, me

tal sau combinate, prețul 
între 69—118 Iei bucata.

(A DO URILOR'
O gamă diversă de 

articole poate fi oferi
tă in dar celor dragi: 
jucării, produse cos
metice și de parfume
rie, bibelouri, podoa
be, lenjerie fină, tri
cotaje, galanterie, 
confecții elegante, 
ceasuri, aparate foto, 
electrotehnice și alte 
numeroase obiecte 
utile în orice cămin.

Alegeți-le, după 
preferințe, din

MAGAZINELE 
COOPERAȚIEI 
DE CONSUM!
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in dezbatere Proiectul Legii retribuirii muncii 
puBucĂ țn unitățile agricole cooperatiste

TELEGRAME

Prevederi stimulatorii Cadrul organizatoric
pentru lucrătorii din zootehnie favorabil marilor producții

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimiș președintelui Republicii Populare Ban
gladesh, SADAT MOHAMED SAYEM, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh 
am deosebita plăcere de a vă adreșa, in numele poporului ro.mân, 
al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal 
cele mai cordiale felicitări și ițrări de bunăstare și prosperitate 
pentru poporul Republicii Populare Bangladesh.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești existente între 
țările noastre vor continua să șe dezvolte în interesul popoarelor 
noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

Proiectul Legii retribuirii muncii în uni
tățile agricole cooperatiste, publicat zilele 
trecute in presă, a fost primit cu deose
bită satisfacție de către toți membrii co
operatori din comuna noastră. Prin noile 
criterii stimulatorii care vizează o mai 
bună cointeresare la desfășurarea activită
ții, prevederile proiectului de lege dove
desc încă o dată preocuparea constantă a 
conducerii de partid și de stat pentru ridi
carea nivelului de trai al tuturor producă
torilor de bunuri materiale, al întregului 
nostru popor — obiectiv suprem al politi
cii generale a partidului nostru.

In sectorul zootehnic al C.A.P. din Fel- 
dioara, unde majoritatea cooperatorilor au 
o vechime între 10—15 ani, noile regle
mentări privind introducerea venitului ga
rantat aduc fiecărui lucrător din unitatea 
noastră un cîștig lunar în plus de 240 lei 
la care se mai adaugă și o anumită, sumă 
lunară corespunzătoare vechimii. Ele con
stituie totodată un stimulent pentru lucră
torii din zootehnie de a participa la cursu
rile de calificare care se organizează în- 
eepind cu acest an, și care va aduce de la 
sine retribuirea și in funcție de pregăti
rea profesionali. Deosebit de stimulativi

ește în același timp prevederea noului 
proiect de lege potrivit căreia veniturile 
îngrijitorilor pot spori prin depășirile de 
plan Totodată, consider că stipularea din 
art. 60, capitolul 4, a faptului că avansurile 
în bani din venitul garantat se pot acorda 
cooperatorilor care lucrează în zootehnie, 
de-a lungul anului, în proporție de 90 la 
sută, iar în cazul nerealizării producției 
angajate drepturile cuvenite nu se vor re
duce sub 90 la sută din totalul venitului 
garantat, stimulează participarea la mun
cile din zootehnie a celor mai pricepuți 
oameni ai satelor, cu experiență in creș
terea animalelor. Din discuțiile purtate cu 
numeroși îngrijitori cu vechime în sectorul 
zootehnic al cooperativei noastre ca $i cu 
tinerii încadrați de curînd în acest sector, 
a reieșit hotărîrea lor fermă de a munci 
mai bine, cu mai multă răspundere pentru 
sporirea producției. în felul acesta, coope
rativa noastră va putea livra statului can
tități mai mari de lapte și carne, iar co
operatorii vor fi retribuiți mai echitabil 
pe măsura eforturilor pe care le depun.

ELISABETA PIRTEA,
secretara organizației de partid la C.A.P.

Feldioara, județul Brașov

Proieetul Legii privind 
retribuirea muncii în uni
tățile agricole cooperatiste 
cuprinde o serie de norme 
și reglementări de o im
portanță deosebită pentru 
perfecționarea activității 
în acest sector economic. 
Este pentru prima dată 
cînd se stipulează obliga
țiile și drepturile coopera
torilor, precizîndu-se în 
detaliu cadrul organizato
ric, pîrghiile pentru o de
plină funcționalitate a 
normelor. însușite temei
nic de toți lucrătorii din 
agricultura cooperatistă, 
ele vor contribui, fără în
doială. la o mai bună or
ganizare a muncii pe o- 
goare, la îmbunătățirea 
întregii activități din sec
torul cooperatist, la spo
rirea producției agricole.

Măsurile pentru creșterea 
venitului garantat, regle
mentările privind retribu
ția suplimentară în raport 
cu depășirea sarcinilor de 
plan pun în lumină, din 
nou grija deosebită a 
partidului și statului p.en- 
tru ridicarea nivelului de 
viață al țăranilor coopera
tori. crearea condițiilor de 
progres continuu în agri
cultură.

Prevederile din actualup 
proiect de lege acordă a- 
tenție deosebită factorilor 
de cointeresare materială, 
deschizi nd noi căi favora
bile participării intense la 
muncă a tuturor locuitori
lor de la sate. în acest an, 
acționînd cu hotărîre pen
tru executarea lucrărilor 
la timp și de calitate co
respunzătoare, chiar în

condiții de șecetă, am ob
ținut bune rezultate. în 
legumicultură am realizat 
peste prevederi 1 000 kg la 
hectar produse, la struguri 
ne-am depășit sarcinile cu 
200 kg la hectar, la floa
rea soarelui cu aproape 
500 kg la hectar. Avem 
astfel posibilitatea să asi
gurăm venitul garantat al 
cooperatorilor din fonduri 
proprii. Noile reglementări 
în domeniul retribuției ne 
mobilizează și mai mult, 
atît pe cei din consiliul de 
conducere, cît și pe țăranii 
cooperatori, la o muncă 
mai perseverentă pentru 
creșterea producțiilor a- 
gricole.

ION PAPUC, 
președintele C.A.P. Gohor, 

județul Galați

Să ne organizăm munca și viața in consens cu normele»

I.

CUI 11 ESTE FRICĂ 
DE EXIGENTĂ ?

(Urmare din pag. I)

Ion Tudorache, șeful de echipă. 
Băiatul acesta. Traian Cazangiu, 
reușește mai întotdeauna să se 
plaseze în urma celorlalți și la 
muncă și la disciplină. Dar tot 
el e nemulțumit^ și dacă-i faci 
observație îți dă niște... expli
cații de te uimești : „Pe unde 
tot umbli ?“ — îl întrebi. El 
zice — „Dar X unde a fost a- 
cum o oră ?" Sau — „De ce nu 
ti-ai făcut norma pe luna asta" ? 
Iar el — „Dar Y și-a făcut-o 
acum 2 luni ?“ Eu cred că de-aia 
nici nu poate omul să-și vadă 
de treabă — prea are grija ce
lorlalți, dar de cele mai multe 
ori. „abaterile" colegilor sînt nu
mai rodul imaginației sale ! _

— Nu știu ce au toți cu mine ! 
«e apără Traian Cazangiu, un tî- 
n&r de 23 de ani, mai înalt cu 
un cap decit toți membrii ateli
erului. Eu îmi făC. datoria (!?), 
dar mi se cere prea mult, lucră
rile cape mi se dau sînt prea 
dificile, și nu înțeleg ce rău văd 
alții în, faptul că mă mai recreez 
din cind în, cînd, că mai stau 
la o vorbă £u un prieten ?

în atelier mai lucrează încă 
40 de băieți (majoritatea mai ti
neri'decît Cazangiu), care, fiind 
mai cdmpetenți și mai conștiin
cioși, execută lucrări mai multe 
ș) mai grele decît cele făcute de 
el și nu-și permit să-și piardă 
nici unul dintre cele 480 de mi
nute ale programului. Totuși, 
Cazangiu se face că nu observă 
aceste realități și, vizibil inco
modat. de nimic altceva 
de exigențele locului său 
muncă, se tot plînge ba pe 
colțuri, ba pe Ia șefi, că nu 
înțeles", că „nu e tratat cu 
menie“...

— Din păcate, îmi explică 
manuel Chitită, șeful atelierului 
Rontgen, Traian nu este singu
rul care consideră exigența o 
absurditate și o confundă cu 
persecuția ! Vedeți, chiar numele 
întreprinderii noastre. „Electro
tehnica". vorbește de la sine 
despre meserii moderne, despre 
necesitatea studiului neîntrerupt, 
a perfecționării, a unei execuții 
de mare finețe. In cincinalul pe 
care-1 vom începe în curînd, 
ne vom înnoi aproape radical 
producția și vă dați seama ce 
muncă va trebui depusă ! De 
fapt, acest lucru este valabil 
pentru întreaga țară. Una dintre 
principalele noastre datorii de 
comuniști este să creștem oa
meni bine pregătiți profesional, 
politic, cu o conștiință'înaltă, 
capabili de dăruire, conștienți 
de răspunderile ce le revin. Nu-i 
putem forma astfel decît într-un 
climat de exigență deplină, adică 
netolerînd nici o abatere de la 
normele producției, ale moralei, 
ale disciplinei. Și atunci, cîțiva, 
foarte puțini, ca Traian Cazan
giu sau Sorin Ionescu (care de 
vreo 2 zile nici n-a mai dat pe 
la lucru !). se revoltă împotriva 
exigenței, echivalînd-o cu... lipsa 
de omenie ! Or, noi tocmai asta 
vrem să înțeleagă, că adevărata 
omenie impune comunistului aă 
respingă „omenia" în sensul do
rit de ei („milă," „înțelegere", 
etc.) care, odată instaurată, s-ar 
transforma într-un incubator de 
lene, indolență, lipsă de răspun
dere. Că stilul de muncă impus

decît 
de 
la 
„e 
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de noi este în propriul lor inte
res. Ce fel de oameni ar deveni 
ei, dacă ar crește intr-o atmos
feră de toleranță deplină, atît 
de străină spiritului vieții de 
azi ?

— Dumneavoastră vă temeți 
de exigență ?, l-am întrebat pe 
tînărul inginer Florian Dumi
trescu, căruia i s-a încredințat 
de puțin timp conducerea unuia 
dintre cele mai importante sec
toare ale fabricii — montajul.

— Dimpotrivă. Mi-o impun 1 
Nu poți pretinde altora să mun
cească mai mult, mai bine, șă 
fie disciplinați, fără să poți răs
punde tu acestor deziderate. 
Pentru un tînăr comunist, exi
gența trebuie să fie înțeleasă, în 
primul rînd, ca autoexigență. 
Am avut și o să avem în con
tinuare sarcini foarte mari, care 
ne solicită la maximum, între 
altele, introducerea în fabrica
ție a unor produse noi. înainte 
de a cere altora să rămînă peste 
program, iYri-am făcut eu pro
gramul de- lucru de la ora 7 
la 18, uneori mă apucă și mie
zul nopții aici ! înainte de a cere 
inginerilor să lucreze direct la 
montaj, am început eu să lucrez 
cot la cot cu‘muncitorii... înainte 
de a le cere tuturor să studieze, 
mi-am impus-o eu.

— Au fost și cazuri cînd ti
nerii din sector s-au plîns de... 
exigență ?

— Da, rare, dar au fost. Eu 
sînt de părere că exigența tre
buie să fie o stare obișnuită a 
muncii, a relațiilor umane, 6 
atmosferă de corectitudine, in 
care tinerii sa crească drept, fru
mos, care să preîntîmpine neca
zurile mari. Dacă exigența ca
pătă doar un caracter de cam
panie, eficacitatea muncii edu
cative scade simțitor. De aceea, 
ne-am hotărit să nu închidem 
ochii la nici o abatere. S-au re
voltat, firesc, doar cei care nu 
se țineau de treabă ! Lăsînd 
orice logică de-o parte, se plîn- 
geau de... persecuție, fiindcă fu
seseră penalizați pentru neînde- 
plinirea propriilor sarcini ! Am 
fost chiar reclamat conducerii în- 
tr-o situație care mi se pare 
de-a dreptul absurdă : le-am 
cerut unor tineri, care nu-și în
depliniseră planul. rămînă 
cîteva ore peste program, să se 
achite de datorii, dar și în pro
priul lor interes — ca să-și pri
mească remunerația întreagă !

— Și... aceste întîmplărî v-au 
făcut să vă schimbați convinge
rile ?

— Absolut deloc ! Știu precis 
care-mi sînt îndatoririle de co
munist și n-o să abdic de la ele, 
de dragul pretențiilor cîtorva 
„neînțeleși" care vor, de fapt, 
să fie menajați, să li se permită 
să rămînă cît mai în afara efor
tului colectiv !

Nu demult, Marin Vlăduțoiu, 
Ion Boc și Nicolae Pieleanu for
mau „trioul plângăreților" de la 
matrițerie...

— Nu pot face față sarcinilor 
repartizate, se plîngea unul...

— Am lipsit 5 zile/ iertați-mă, 
zicea altul...

— Nu știu ce se întîmplă 
nu pot ajunge în nici o zi 
timp !, se scuza al țreilea.

După lamentări, rămase ca 
obicei fără succes, urma 
volta: „Ce-aveți cu noi,

răși ?" „De ce ne criticați?". „Ce, 
numai pe noi ne vedeți ? Alții..."

— Situația n-a durat mult, 
precizează maistrul Aurel Jlies- 
cu, secretarul de partid al între
prinderii. La matrițerie avem un 
colectiv tînăr, foarte serios, care 
nu putea tolera asemenea atitu
dini. S-au încercat toate meto
dele pentru a-i alinia și pe cei 
trei la eforturile întregii secții. 
Dar. nu s-a putut. Singuri, s-au 
declarat incapabili să facă față 
exigențelor vieții și muncii co
lectivului nostru, s-au luat de 
mină și au plecat că „nu mai 
puteau îndura atîta neînțele
gere !". Sperau că, în altă parte, 
va fi altfel ?! Ne-am interesat

de ei — au mai schimbat vreo 
două întreprinderi și, în cele 
din urmă, ș-au hotărît să se dea 
pe brazdă. Dar, de ce a fost ne
voie de atîta timp pierdut ?

Și, fiindcă nu mai sînt aici ca 
să-i întrebați pe ei, am să vă 
răspund eu la întrebarea „Cui îi 
este-frică de exigență ?“ : numai 
celor cărora le e lene să-și pună 
mintea și brațele la contribuție, 
numai celor care au impresia 
că părinții sau colegii sînt da
tori să Ie suporte capriciile și 
să muncească pentru a le asigura 
existența, numai celor care cred 
că n-au decit drepturi pe lumea 
asta și nici o răspundere

Au învățat să pășească*
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in rînd cu toti
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liticp-ideologice, Gheorghe Duță, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
aectorului-nord, ca și pe diferiți 
alți activiști ai organizației de 
tineret din întreprindere, vizite
le făcute la locurile de muncă 
ale unor tineri pentru a cunoaște 
direct preocupările lor, analiză 
modului în care se realizează 
integrarea în producție a absol
venților școlilor profesionale și 
cursurilor de calificare — iată 
cîteva dintre mijloacele de in
vestigare folosite, care, dacă nu 
au epuizat subiectul (un aseme
nea subiect nici nu poate fi 
epuizat) au reușit în schimb să 
evidențieze cîteva aspecte sem
nificative ale activității de con
struire a unui om nou, cu o 
conștiință înaintată.

Un prim aspect — derivînd 
din însăși natura principiilor și 
normelor înscrise în Cod, care, 
departe de a fi expresia unor 

’ deziderate utopice, au ca punct 
de plecare o sinteză a celor mai 
valoroase trăsături morale ale 
comuniștilor de azi — îl consti
tuie existența, în colectivul în
treprinderii. a unui mare număr 
de tineri cu o atitudine exem
plară față de muncă și viață. 
Prezența lor activă în mijlocul 
tinerei generații reprezintă o 
forță educativă de prim ordin. 
Este cazul, de pildă, al lăcătu- 
șului-mecanic Ion Barbu, secre
tarul organizației U.T.C. nr. 2, 
care. în scurt timp de la înca
drarea sa în muncă și alegerea 
într-o funcție • de-o asemenea 
răspundere, a reușit să-i antre
neze pe uteciști într-un efort 
comun de autodepășire. privind 
atît pregătirea profesională Și 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, cît și formarea profilu
lui lor moral. Iată cum îl carac
terizează pe tînărul comunist 
propriii săi tovarăși de muncă : 
..e un om modest, un om al 
faptei" : promite nimic

fără a fi sigur că poate realiza"; 
„are bun simț și dă dovadă de 
multă omenie" ; „e o fire com
bativă, fără a face însă paradă 
de combativitate" ; „îi place să 
spună lucrurilor pe nume" ; „te 
convinge prin argumente, prin 
justețea opiniei, nu strigînd la 
tine sau bătînd cu pumnul în 
masă"': „e mereu printre noi,
asumîndu-și întotdeauna, din 
proprie inițiativă, sarcinile cele 
mai grele". Nu întifnplător, or
ganizația nr. 2 este una dintre 
cele mai bune din întreprindere, 
rezultatele ei îlustrînd și efici
ența educativă a exemplului 
personal.

Asemenea tineri, care reușesc 
să-și impună stilul comunist de 
muncă și viață, există, cum spu
neam, intr-un număr mare în în
treprindere și dacă nu citez decît 
numele cîtorva dintre ei — 
Gheorghe Petre. Ion Dumitru, 
Gheorghe Tudor, Vasile Stoica, 
Stelian Iancu, Constantin Cheș- 
ca, Valentin Stoica, Constantin 
Crețu, Ion Burlacu, Constantin 
Bălănoiu, Nicolae Adetu, Tran
dafir Chirchiboiu — este pentru 
că nu pot fi menționați cu toții 
în cuprinsul unui singur articol 
și, mai ales, fiindcă orice enu
merare simplifică, în mod inevi
tabil. datele unui proces atît de 
complex. Oamenii, și cu atît mai 
mult cei de valoare, nu sint 
„standard". Iată, ca exemplu, 
doar evoluția lui Ion Burlacu. 
tînăr care, pînă la alegerea sa 
în funcția de secretar al organi
zației U.T.C. de la secția cazan- 
gerie grea, atelierul nr. 1, 
muncea $i învăța cu conștiincio
zitate, dar se dezinteresa într-o 
oarecare măsură de viața co
lectivului. Din momentul în care 

asumat însă noua răspug- 
tînărul și-a pus pe deplin 

în valoare aptitudinea latentă 
de inițiator și organizator, reu
șind să transmită celor din jur 
ceva din puritatea și ardența 
propriilor sale aspirații morale.

Spiritul muncitoresc, adevă
rată școală a educației comunis
te, își dovedește capacitatea 
modelatoare în rîndurile tineri
lor care s-au integrat de curînd 
în producție. însușirea discipli
nei și sentimentului răspunderii, 
a intransigenței și combativității 
revoluționare nu se realizează, 
desigur, „peste noapte", modi
ficările care țin de domeniul 
conștiinței presupunînd un timp 
mult mai lung de exercitare a 
influenței educative. în acest 
proces „dirijat", organizația de 
tineret din întreprindere își a- 
sociază ori de cîte ori este ca
zul — și aceasta mi șe pare o 
experiență demnă de urmat — 
sprijinul familiilor acelor țineri 
care întîrzie să se adapteze nou
lui mod de viață.' Mi-a fost 
prezentat, printre altele,' cazul 
lui Vasile Băbeanu, membru al 
organizației U.T.C. nr. 24, de la 
fabrica de utilaj complex. în 
perioada uceniciei, tînărul ma
nifesta o îngrijorătoare lipsă 
de răspundere atît în realizarea 
sarcinilor de producție cit și în 
îndeplinirea obligației funda
mentale a uteciștilor, a tuturor 
tinerilor, aceea de a se compor
ta în conformitate cu principiile 
moralei comuniste. Discutarea 
lui în adunările organizației, 
convocarea părinților la între
prindere ca și intervenția direc
tă a tovarășilor de muncă au 
avut darul de a determina o 
modificare vizibilă a acestei 
atitudini. Pentru a folosi chiar 
expresia pe care am auzit-o, „în 
ultimele șase luni, Vasile Bă- 
beanu i-a trimit pe toți". deve
nind unul dintre uteciștii activi 
ai organizației. Din păcate. însă, 
nu întotdeauna familia înțelege 
să sprijine atît de energic și cu 
asemenea promptitudine acțiu
nile educative ale colectivului 
de muncă. Este semnificativă — 
și regretabilă — în acest sens 
indiferența cu care familia lui 
Nicolae Sitescu — un tînăr mun
citor „vestit" prin ținuta sa ex
centrică și prin individualism 
— tratează solicitarea organiza
ției de tineret de a realiza o 
colaborare în atingerea unui 
scop care, prin însăși natura sa, 
nu poate fi decît comun.

Gheorghe Cojanu, Marian Si- 
mionescu, Elena Tănase, Du
mitru Popa — iată cîțiva dintre 
tinerii care. în momentul de 
față, stau, de asemenea. în aten
ția organizației U.T.C. Ei nu au 
înțeles încă ce misiune înaltă, 
pe măsura acestui timp, le re
vine, dar este de crezut că pînă 
la urmă exemplul și intervenția 
neobosită a tovarășilor lor de 
muncă îi vor determina să înțe
leagă. „Sînt convins — declara 
în încheierea discuției Gheorghe 
Tătaru, secretarul comitetului 
U.T.C. — că atunci cînd ne veți 
mai vizita vom putea spune cu 
satisfacție și mîndrie și despre 
acești tineri : au învățat să pă
șească în rînd cu noi !“ Expe
riența cîștigată pînă acum, di
versitatea și‘ eficiența mijloa
celor folosite, ca și sensul însuși 
al procesului educativ din care 
n-am surprins decît cîteva sec
vențe constituie o garanție că 
un asemenea angajament va de
veni, cît de curînd, realitate.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CE AIIȘESCF, a trimis Emirului Statului Bahrein, ȘEIC ISSA 
BIN SALMAN AL-KHALIFAțl, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Bahrainului îmi oferă plăcutul prilej de 
a adresa Alteței Voastre sincere felicitări și urări de sănătate, ds 
progres și bunăstare poporului din Bahrein.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al Re
publicii Finlanda, MARTTI MIETTUNEN, următoarea telegramă :MABTTI MIETTUNEN, următoarea telegramă :

Foarte sensibil 
tră a binevoit - să 
Excelența Voastră

Înapoieri

la amabilele felicitări pe care Excelența Voaș- 
mi le adreseze cu ocazia numirii _ mele, rog pe 
să primească viile mele mulțumiri.

Delegația parlamentară condu
să de Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări 
Naționale, s-a înapoiat luni di
mineața din R.S.F. Iugoslavia, 
unde a făcut o vizită oficială.

La sosire, în gara de nord, 
delegația a fost salutată de Vir
gil Teodorescu și Aneta Spor
nic, vicepreședinți ai M.A.N., 
Ioan Pop D. Popa, președintele 
Comisiei pentru sănătate, mun
că, asigurări sociale și protecția 
mediulbi a M.A.N., Maria Stă- 
nescu, adjunct al ministrului e- 
ducației și învățămîntului, vice- 
fPreședinte al Comisiei pentru 
nvățămînt, știință și cultură a 

M.A.N., deputați.
Au fost prezenți Petar Do- 

dik, ambasadorul R.S.F. IugO; 
Slavia la București, și membri 
ai ambasadei.

★
Delegația Partidului Comu

nist Român, care a participat la 
festivitățile organizate cu prile
jul celei de-a 80-a aniversări a 
tovarășei Dolores Ibarruri, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Spania, ș-^ înapoiat luni în 
Capitală.?:’

Din ‘delegație au făcut parte 
tovarășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Mihai Burcă și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Rădules- 
cu, membru Pal Comitetului Po
litic Executiv al C.C. ăl P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

★
Luni după-amiază s-a înapo

iat în Câpitâlă delegațiS- Gropu
lui român al Uniunii interpar
lamentare, condusă de Corneliu 
Mănescu, președintele grupului 
și președintele Comisiei pentru 
politică externă și cooperare e-

conomică internațională a Marii 
Adunări Naționale, care a făcut 
o vizită de prietenie în ' Italia, 
la invitația Grupului italian al 
Uniunii interparlamentare.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de loan Ceterchi, președintele 
Consiliului legislativ, de depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale.

★
Tovarășul Gheorghe Dobra, 

membru al Comitetului Centrai 
al P.C.R., prim-adjunct al mi; 
nistrului minelor, petrolului și 
geologiei, care a reprezentat 
Partidul Comunist Român la cel 
de-al XÎI-lea Congres al Parti
dului Comunist din Columbia, 
s-a înapoiat în Capitală.

SOSIRE
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală delegația guvernamen
tală a Republicii Gaboneze, con
dusă de Martin Bongo, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Democratic Gabonez, secretar 
pentru relațiile internaționale al 
partidului, ministrul educației 
naționale.

Pe aeroportul Otopeni, delega
ția a fost salutată de tovarășii 
Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educației * 
și învățămîntului, Nicolae Ștefan 
prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, Mihai 
Aldea, adjunct al ministrului să
nătății, alte persoane oficiale.

în aceeași zi au început con
vorbirile româno-gaboneze, pri
vind dezvoltarea colaborării în 
domeniile învățămîntului, sănă
tății și tehnico-economice.

DECRET
Prin Decret prezidențial, to

varășul Mircea Zara a fost nu
mit în calitate . de ambasador 
extraordinar șf plehipritCrițiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Mozambic.

Cu ocazia Zilei naționale A 
Statului Bahrein, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului aface
rilor externe al Hahreiuului, 
Șeic Mohammed Bin 
Al-Khalifa.

★

Președintele Marii 
Naționale a Republicii 
te România, Nicolae Giosan, a 
primit o telegramă de mulțu
mire din partea președintelui 
Adunării Naționale a Republicii 
Coasta de Fildeș, Philippe Yacț, 
pentru felicitările ce i-au fost a- 
dresate cu ocazia realegerii sale 
în această funcție.

Mubarak

A du nări 
Socialis-

CRONICA
U. T. C.

Marți dimineața, o delega
ție a Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de tovarășul 
Nicolae Croitoru, secretar al 
C.C. al U.T.C., a părăsit Ca
pitala, îndreptindu-se spre 
Genova, pentru a lua parte 
la lucrările celui de-al XX- 
lea Congres al Federației Ti
neretului Comunist Italian.

★
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîudu-se spre Oslo, o de
legație a U.T.C. condusă de 
tovarășul Zaharia Vlăsceanu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., care, la invitația Co
mitetului Norvegian pentru 
Informații și Relații Inter
naționale pe linie de tineret, 
va efectua o vizită în Norvt- 
gia.

★
Ieri a părăsit Capitala, !n- 

dreptîndu-se spre Sofia, o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de to
varășul Matei Șimandan, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C., care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist, va efectua o vi
zită în R.P. Bulgaria.

★
Au părăsit Capitala, in- 

dreptîndu-se spre patrie, de
legațiile participante la cea 
de-a XIII-a întîlnire euro
peană a uniunilor naționale 
studențești.

La plecare, delegațiile au 
fost salutate de membri ăi 
Biroului Comitetului Execu
tiv al Consiliului U.A.S.C.R., 
de activiști ai Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România.

★
Marți a sosit tn Capitală o 

delegație a Consiliului Fede
ral al Tineretului din Austria 
(C.F.T.A.), condusă de Franz 
Bittner, președintele Consi
liului. care, la invitația C.C. 
al U.T.C., va efectua o vizită 
in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
internațional București—Oto
peni, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășul Dionisic 
Ralint, secretar al C.C. al 
U.T.C,, de activiști al C.C. al 
U.T.C.

BUN VENIT ÎN ROMÂNIA!
(Urmare din ptg. I)

sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur calea dezvoltării 
în conformitate cu aspirațiile și 
năzuințele sale fundamentale, 
pentru stabilirea unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale, pentru pace, libertate și 
progres în lume.

Poporul român, care a urmă
rit cu simpatie lupta dusă de 
poporul din Sao Tome și Prin
cipe, sub conducerea M.L.S.T.P., 
pentru cucerirea independenței, 
și-a manifestat cu consecvență 
sprijinul activ și solidaritatea 
militantă cu cauza dreaptă a a- 
cestui popor. între cele două 
țări și popoare, între Partidul 
Comunist Român și Mișcarea de 
Eliberare din Sao Tome și Prin
cipe s-au dezvoltat legături de 
strînsă prietenie și colaborare. 
Chiar din ziua proclamării in
dependenței Republicii Sao To- 
mă și Principe, la 12 iulie 1975, 
intre Republica Socialistă Româ-

nia și noul stat african au fost 
stabilite relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, reflecting 
dorința lor comună de a con
tribui la dezvoltarea unei cola-' 
borări fructuoase, pe multiple 
planuri, între cele două țări, la 
instaurarea unor noi relații între 
state, cu consecințe pozitive a- 
supra păcii și înțelegerii în 
lume.

Manuel Pinto da Costa a vi
zitat de mai multe ori țara noas
tră, în fruntea unor delegații 
ale M.L.S.T.P. Cu prilejul ulti
mei vizite, efectuată în luna 
februarie a acestui an, Manuel 
Pinto da Costa a declarat : „Ca 
africani, ca membri ai unei miș
cări de eliberare ce a beneficiat 
de sprijinul activ și constant al 
României, al Partidului Comu
nist Român, acordăm o apreciere 
deosebită acestui ajutor. Cu
noaștem, de asemenea, că ac
țiunile și inițiativele României 
de aprofundare a relațiilor cu 
țările in curs de dezvoltare s-au

multiplicat, în ultimul timp, de 
o manieră fără precedent, șl 
știm că, în această direcție, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o con
tribuție hotărîtoare".

Opinia publică din România 
salută călduros vizita în țară 
noastră a secretarului general al 
Mișcării de Eliberare din Sao 
Tome și Principe, președinte al 
Republicii Democratice Sao To
me și Principe, exprimîndu-și 
convingerea că ea va aduce o 
nouă și valoroasă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țâri și partide, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei pă
cii, colaborării și destinderii in
ternaționale.

Animat de sentimente de caldă 
prietenie față de poporul liber 
și independent din Sao Tome 'și 
Principe, poporul român urează 
președintelui Manuel Pinto da 
Costa tradiționalul „Bun venit 
pe pămintul României !“.

INFORMAȚIE
Pentru satisfacerea în cît mai 

bune condițiunî a necesităților 
de transport, începînd din aceas
tă lună a luat ființă compania 
aeriană L.A.R. — Liniile Aeriene 
Române.

Noua companie aeriană va e- 
fectua transporturi de pasageri 
și marfă pe liniile aeriene in
ternaționale, folosind avioane 
BAC 1—11, bimotoare-jet. cu 80 
locuri și o viteză de croazieră 
de 850 km/h.

Pe lingă aparatele sale 
derne și sigure, Liniile Aeriene 
Române — L.A.R dispun de uri 
personal navigant de înaltă ca
lificare.

• FOTBAL

București

Tirgului de

(Varșovia șl Cracovia ;

program special in 
ptimâvarâ de la Leip-

POLONA 
!
UNGARA

Carpați“

(Budapesta sau Buda- 
pesta-Eger; 6-7 zile) ;

• U.R.S.S. (Moscova, Leningrad, Kiev, 
Chișinău, Odessa, Cernăuți, Lvov, Tbilisi, 
Everan, Baku, Vilnius, Riga, Tallin, Samar-

prin Agenția de excursii cu turiști români In 
străinătate și oficiile județene de turism or
ganizează variate și atractive excursii indi
viduale sau in grup în :

• R.P. BULGARIA (Sofia, Plevna, Tirnovo 
și Ruse ; 1-4 zile) ;

• R.S. CEHOSLOVACA (Praga, Bratislava, 
Brno, in tranzit Budapesta ; 6-8 zile) ,*

• R.D, GERMANA (Berlin, Leipzig, Dres- 
da, in tranzit Praga, 
perioada 
iig);

• R.P.
6-9 zile)

• R.P.

COMPLEXUL DE HOTELURI 
Șl RESTAURANTE „UNION

Vă invită la restaurant-cramă UNIVERSAL, la 
parterul hotelului cu același nume din str. Ga
broveni nr. 12:
• preparate specifice românești
• orchestră de muzică populară
• serviciu ireproșabil
• ambianță plăcută

★

în cursul zilei de 15 decem
brie. de pe aeroportul Otopeni a 
decolat primdl avion al compa
niei aeriene L.A.R. — Liniile 
Aeriene Române, pe ruta Bucu- 
rești-Frankfurt.

Oficiul național de turism

•X-

Selecționatele de fotbal ale 
țării noastre au sosit luni la 
amiază la Glasgow. ’ După ' cum 
se știe, astăzi la Falkirk, p loca
litate situată la 40 km de Glas
gow, în cadrul campionatului 
european se întîlnesc selecționa
tele de tineret ale României și 
Scoției. Jocul va începe la ora 
21.30 (ora Bucureștiului)'. Meciul 
dintre primele selecționate ale 
României și Scoției din cadrul 
aceleiași competiții va avea loc 
miercuri în nocturnă pe arena 
..Hampden Park" din Glasgow. 
Intîlriirea' va începe la ora 22.00 
(ora Bucureștiului). In acest 
meci vom alinia următorul ’ „11" 
probabil.: Ioniță. Cheran. Sătmă- 
reanu II, Sandu Gabriel. Anghe- 
lini, Ronrilă. Boloni, Dinu, Lu- 
cescu, Gebrgescu, Iordănescu. 
Echipa noastră va efectua astăzi 
un antrenament pe stadionul 
..Hampden Park".

kand, Buhara, Ajhabad) ; 12 tipuri de 
cursii ;

Excursii combinate :
• R.P. CHINEZA - R.P.D. COREEANA (Pe

kin, Șanghai, Nankin, Kanton, Hanceu, Se- 
nian, Phenian, Nan Pho) ;
• R.P. UNGARA - R.S. CEHOSLOVACA ;
9 ^D. GERMANA - R.P. UNGARA.
Pentru cei ce călătoresc individual sau pe 

cont propriu se asigură schimbul de valută 
și rezervări de locuri ia tren și cursele aerie* 
ne externe.

Informații și înscrieri - individual sau prin 
delegații de întreprinderi, instituții sau or* 
ganizații obștești — la Agenția de excursii cu 
turiști români în strâinâtate din București, 
Calea Victoriei 100, tel. 16 44 31 și la toate 
oficiile județene de turism din țară.

PUBLITURISM

9 ȘAH
Campionatul republican femi

nin‘de șah, desfășurat in orașul 
Alexandria, s-a. încheiat cu vic
toria maestrei internaționale, 
Elisabeta Polihroniade, care a 
totalizat 11 puncte din 15 posi
bile, Cucerind titlul pentru a 5-a 
oară. In ultima rundă, Elisabeta 
Polihroniade a obținut victoria 
în partida cu Margareta Teodo
rescu. Maestrele Gertrude Baum- 
stark și Suzana Makai s-au si
tuat pe locurile 2—3 cu 10 punc
te fiecare.

■ Pe locurile următoare s-au 
clasat Eleonora Gogjlea și Mar
gareta Mureșan — cîte 8.5 punc
te, Margareta Teodorescu — 7,5 
puncte etc.5



0 contribuție remarcabilă la întărirea.

româno-cambodgiene

CAMBODGIA

al forțelor patriotice a adoptat
noua Constituție a țării

xpresie a senti
mentelor de sinceră 
prietenie și solida
ritate dintre țara 
noastră și Cam- 
bodgia. în aceste 

zile, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, șeful statului 
eambodgian, prințul Norodom 
Sianuk, împreună cu prințesa 
Monique Sianuk, a efectuat o 
vizită oficială în România, pri
lej de reafirmare a relațiilor 
frățești, de intensificare a cola
borării multilaterale româno- 
cambodgiene.

Reluind dialogul rodnic al pre
cedentelor intilniri la nivel 
înalt, convorbirile purtate la 
București in ultimele zile, des
fășurate intr-o atmosfera cor
dială, de prietenie și înțelegere 
reciprocă, au oferit posibilitatea 
examinării rezultatelor și per
spectivelor cooperării reciproce, 
cele două părți ei’ectuind, tot
odată. un cuprinzător schimb de 
vederi cu privire la aspecte de 
importanță majoră ale vieții in
ternaționale.

Prințul Norodom Sianuk a in
format despre victoria istorică 
pe care poporul cambodgian a 
dobindit-o împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru eliberarea 
teritoriului patriei sale și recu
cerirea independenței, suverani
tății. demnității și integrității, 
subliniind înaltul eroism și spi
rit de sacrificiu al întregului 
popor al Cambodgiei. In acest 
context, în numele poporului 
cambodgian au fost exprimate 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
guvernului și poporului român, 
cele mai sincere mulțumiri pen
tru sprijinul politic, diplomație 
și material acordat cu consec
vență cauzei drepte a poporului 
cambodgian, în lupta împotri
va intervenției imperialiste, pen
tru realizarea aspirațiilor sale 
de independență și progres. Po
trivit Comunicatului comun, pu
blicat la încheierea vizitei, par
tea cambodgiana a expus ulti
mele evoluții din această țară, 
realizările și sarcinile poporului 
cambodgian în noua etapă de 
reconstrucție și edificare a unei 
Cambodgii independente, suve
rane, pașnice, neutre, nealiniate, 
democratice și prospere.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură, în numele 
Partidului Comunist Român, al 
întregului nostru popor, victoria 
istorică dobîndită de poporul 
cambodgian, după o luptă dirză, 
sub conducerea F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C., și a apreciat-o drept 
o contribuție remarcabilă la e- 
forturile tuturor popoarelor, ale 
forțelor progresiste, antiimperia- 
Hste, pentru pace și dezvoltare 
liberă. Cei doi șefi cte stat și-au 
manifestat convingerea că, in 
noile condiții, bunele relații de 
prietenie, colaborare și solidari
tate dintre România și Cambod- 
gia vor cunoaște o dezvoltare și

mai puternică, pe multiple pla
nuri, in interesul celor două po
poare, al cauzei generale a pă
cii, progresului și înțelegerii in
ternaționale. Foruri competente 
din cele două țări se vor reuni 
pentru a studia căi și mijloace 
corespunzătoare pentru amplifi
carea relațiilor politice, econo
mice, tehnico-științifice și cul
turale româno-cambodgiene. S-a 
convenit ca România să deschi
dă o ambasadă la Pnom Penh și 
să acrediteze un ambasador re
zident.

Abordînd aspecte ale situației 
internaționale, in cursul 
vorbirilor s-a exprimat 
facția celor două părți 
schimbările pozitive de pe arena 
mondială, in favoarea luptei po
poarelor pentru independența și 
suveranitate națională, contribu
ția acestui proces la extinderea 
cooperării și înțelegerii între 
state.

Cei doi șefi de state au evi
dențiat necesitatea primordială 
ca la temelia relațiilor inter
statale să fie așezate principiile 
respectării stricte a independen
ței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neameste
cului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc, renunțării 
la forță sau amenințarea cu for
ța, pentru asigurarea exercită
rii depline a dreptului fiecărei 
națiuni la viață liberă, cores
punzătoare năzuințelor sale le
gitime.

Subliniind existența a nume
roase focare de tensiune, a unor 
probleme internaționale comple
xe, care așteaptă soluții, pre
ședintele României și șeful sta
tului Cambodgia au evidențiat 
necesitatea participării tuturor 
statelor ia rezolvarea pe cale 
pașnică a tuturor problemelor, 
au relevat rolul și contribuția 
țărilor socialiste, ale țărilor in 
curs de dezvoltare, țărilor mici 
și mijlocii, ale statelor nealinia
te la accentuarea cursului spre 
destindere, spre democratizarea 
vieții internaționale, în interesul 
tuturor statelor, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
și politice mondiale și făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

S-a apreciat că realizarea de
zarmării generale, in primul 
rind a celei nucleare, are o im
portanță vitală pentru asigurarea 
unei păci durabile și înlăturarea 
primejdiei unui război. între
prinderea unor măsuri urgente 
și eficiente pentru încetarea 
cursei înarmărilor, interzicerea 
producerii și utilizării armelor 
nucleare, lichidarea stocurilor 
existente, reducerea și îngheța
rea fondurilor destinate scopuri
lor militare, desființarea bazelor 
militare străine și a blocurilor 
militare, a fost relevată cu deo
sebită tărie.

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
și prințul Norodom Sianuk s-au 
pronunțat pentru îmbunătățirea

con- 
satis- 

pentru

și democratizarea activității Na
țiunilor Unite, sporirea rolului 
acestei organizații in înfăptui
rea și întărirea păcii, colaborării 
și securității internaționale, pen
tru creșterea contribuției O.N.U. 
la rezolvarea marilor probleme 
care confruntă omenirea, pentru 
ca O.N.U. să devină un instru
ment internațional mai eficient 
in sprijinirea noilor procese po
zitive din viața internațională, 
conform transformărilor surve
nite pe pian mondial.

Șeful statului cambodgian a 
dat o înaltă apreciere eforturilor 
depuse de România, de președin
tele Nicolae Ceaușescu. in ve
derea edificării unui sistem du
rabil de securitate și cooperare 
in Europa. Șefii celor două state 
au salutat cu căldură victoriile 
poporului vietnamez și laoțian, 
s-au pronunțat pentru reglemen
tarea cit mai rapidă, pe cale po
litică, a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

S-a exprimat satisfacția deo
sebită față de rezultatele vizitei, 
discuțiile fructuoase deschizînd 
noi perspective dezvoltării și in
tensificării legăturilor de priete
nie și solidaritate, în folosul po
poarelor român și cambodgian, 
al cauzei luptei împotriva impe
rialismului, pentru progres și 
pace. Referindu-se ia noua eta
pă a dialogului purtat de înalții 
oaspeți în capitala patriei 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Am consta
tat cu satisfacție că în toate a- 
ceste probleme popoarele noas
tre sint animate de aceleași sen
timente și dorințe, ceea ce îmi 
dă temei să afirm că și în viitor 
România și Cambodgia vor con
lucra tot mai strîns atît pe plan 
bilateral, cit și internațional**. 
La rindul său, prințul Norodom 
Sianuk, adresîndu-se șefului sta
tului român, declara : „Cambod- 
gia se alătură cu bucurie op
țiunii pe care a făcut-o în do
meniul relațiilor internaționale 
Republica Socialistă România, 
ale cărei destine mărețe și lumi
noase le conduceți cu atita clar
viziune, competență și înalt pa
triotism. opțiune bazată, pe de o 
parte, pe conceptul independen
ței și suveranității, iar pe de 
altă parte, pe principiile coope
rării în deplină prietenie, fra
ternitate și egalitate între toate 
țările și popoarele care aspiră la 
pace, progres, prosperitate și fe- 
ricire“.

Vizita în întregime, convorbi
rile oficiale, rezultatele acestora 
se înscriu ca un nou moment, 
cu semnificație deosebită pentru 
dezvoltarea pe mai departe a 
raporturilor de cooperare și so
lidaritate dintre popoarele noas
tre, aflate în plin proces de edi
ficare a unei vieți noi, pe dru
mul progresului și bunăstării, 
vital interesate în făurirea unei 
lumi a păcii și progresului.

I. TIMOFTE

Azi se deschide la Paris

Conferința asupra cooperării

Rezoluții ale Adunării
Generale a O.N.U.

Roma: Întîlnire 
a delegației P. C R 

cu președintele 
P. C. din Spania

Abordînd ultimul raport cu 
privire la problematica dezar
mării. al Comitetului pentru 
problemele politice și de secu
ritate, Adunarea Generală a a- 
doptat cu 102 voturi. 10 contra 
și 12 abțineri, rezoluția prin care 
se exprimă regretul pentru lip
sa de rezultate pozitive din ul
timii doi ani in cadrul negocie
rilor bilaterale sovieto-america- 
ne asupra limitării sistemelor 
lor de arme nucleare strategice, 
precum și îngrijorarea in legă
tură cu nivelurile foarte înalte 
atinse de înarmările nucleare.

Plenara a adoptat apoi, cu 115 
voturi, nici unul contra și 13 
abțineri, o rezoluție, intre co
autorii căreia se numără și 
România, prin care hotărăște 
întărirea Diviziei pentru pro
blemele dezarmării din cadrul 
Secretariatului O.N.U.

O altă rezoluție — care în
scrie, de asemenea, România 
printre statele ^coautoare — a- 
doptată de plenară cu 126 de vo
turi, nici unul contra și două 
abțineri — privește convocarea 
unei conferințe pentru exami
narea modului de aplicare a 
Tratatului privind interzicerea 
amplasării armelor nucleare și 
a altor arme de distrugere în 
masă pe fundul mărilor și ocea
nelor.

Trecînd la raportul Comitetu
lui pentru. problemele economi
ce, plenara a adoptat cu 114 vo
turi. 3 contra și 11 abțineri, re
zoluția privind Carta drepturi
lor și obligațiilor economice ale 
statelor, prin care „reafirmă ho- 
tărirea comună de a întări și 
dezvolta noua ordine economică 
internațională“. invită statele 
membre să ia toate măsurile 
necesare realizării prompte a 
acestui țel și hotărăște să îm
puternicească Consiliul Econo
mic și Social (E.C.O.S.O.C.) cu 
sarcina evaluării transpunerii în 
viață a prevederilor Cartei drep
turilor și obligațiilor economice 
ale statelor, în scopul de a pre
găti abordarea adecvată, siste
matică și cuprinzătoare a aces
tei probleme 
Generală la 
ne ordinară, 
zoluția cere 
nilor Unite 
Dezvoltare. < 
nilor Unite 
Industrială, : 
zate, Agenției 
pentru Energia Atomică și co
misiilor regionale ale sistemu-

lui O.N.U. sa studieze progre
sele realizate in aplicarea Car
tei drepturilor și obligațiilor 
economice ale statelor și să pre
zinte un raport Adunării Gene
rale.

în aceeași ședință, plenara a 
hotărit, fără vot, să înscrie Re
publica Bangladesh, Republica 
Centrafricană și Zambia pe lis
ta țărilor cel mai puțin dezvol
tate din grupul statelor în curs 
de dezvoltare, după care a adop
tat, cu 112 voturi, unu contra 
și 14 abțineri, o rezoluție prin 
care cere elaborarea unui stu
diu pentru identificarea celor 
mai bune căi de accelerare a 
transferului de resurse reale 
către țările în curs de dezvol
tare. Statele industrializate sînt 
chemate să acorde, sub formă 
de ajutor, statelor în curs de 
dezvoltare, cuantumul de 0.7 la 
sută din valoarea produsului lor 
național brut — cifră prevăzută 
în strategia internațională a 
dezvoltării.

Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Leonie Răutu, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
s-a întilnit duminică seara, 
la Roma, cu președintele 
Partidului Comunist din Spa
nia, Dolores Ibarruri.

Conducătorul 
P.C.R. a transmis, 
prilej, tovarășei 
Ibarruri, din partea secreta
rului general al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde felicitări, urări 
de sănătate și succese, cu 
ocazia împlinirii virstei de 
80 de ani.

Președintele P.C.S. a mul
țumit din inimă pentru urări 
și a transmis, la rindul său, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
partidului comunist și po
porului român un cald salut 
tovărășesc și urări de noi 
succese.

La Pnom Penh s-au desfășurat 
lucrările celui de-al 111-lea Con
gres național al forțelor patrio
tice din Cambodgia la care au 
participat 1 115 delegați — re
prezentanți ai muncitorilor, ță
ranilor și combatanților revolu
ționari, informează agențiile de 
presă citind postul de radio 
Pnom Penh.

Congresul, prezidat de primul 
ministru Penn Nouth și de vi- 
ceprim-ministrul Khieu Samp- 

a aprobat noua constitu-

delegației 
cu acest 
Dolores

ție a tării. în baza căreia Cam* 
bodgia va duce o politică inde
pendentă, de pace, neutralitate, 
nealiniere, democrație, egalitate 
și justiție.

în discursul rostit de Khieu 
Samphan în fața participanților 
la congres se subliniază că noua 
constituție răspunde cerințelor 
poporului — muncitori, țărani, 
combatanți revoluționari, care 
s-au unit pentru eliberarea pa
triei de imperialismul străin.

Bangladesh

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R
pentru metalurgia neferoasă

* de către Adunarea 
următoarea sesiu- 

. De asemenea, re- 
Conferinței Națiu- 
pfentru Comerț și 

Organizației Națiu- 
pentru Dezvoltare 

agențiilor speciali- 
Internaționale

La Budapesta au avut loc re
cent lucrările celei de-a 43-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru metalurgia ne
feroasă, la care au participat 
delegații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I., precum și 
o delegație a R.P.D. Coreene, in 
calitate de observator.

Comisia a adoptat măsurile 
corespunzătoare pentru soluțio
narea problemelor care decurg 
pentru ea din hotărârile ședin

țelor Sesiunii a XXIX-a aCon- 
siliului și Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. Comisia a examinat, 
de asemenea, unele probleme ale 
colaborării economice și tehni- 
co-științifice din domeniul me
talurgiei neferoase: colaborarea 
în folosirea capacităților de pro
ducție temporar disponibile in 
domeniul producției de semifa
bricate neferoase, pe perioada 
1976—1980: propunerile privind 
creșterea producției de folii din 
aluminiu și de materiale com
binate pe bază de aluminiu, fo
losite în industria alimentară ; 
posibilitățile de specializare și 
cooperare în producția de semi
fabricate din materiale semicon-

ductoare, metale de înaltă pu
ritate și cu proprietăți fizice 
deosebite; programul de activi
tate privind schimbul de, expe
riență înaintată în domeniul me
talurgiei neferoase pe perioada 
1976—1980: problemele colaboră
rii privind folosirea rațională și 
economisirea metalelor neferoa
se in economiile naționale ale 
țărilor membre ale C.A.E.R.; 
problemele colaborării în dome
niul informării științifice și teh
nice. precum și alte probleme de 
colaborare economică și tehni- 
co-științifică ce prezintă interes 
reciproc.

Astăzi, poporul din Bagla- 
desh sărbătorește Ziua națio
nală. Cu trei ani in urmă, la 
16 decembrie 1972, a fost a- 
doptată Constituția prin care 
statul ce-și dobândise inde
pendența la 26 martie 1971 se 
proclama republică populară.

In antichitate, pe teritoriul 
acestei țări au existat impe
riile Maurya și Gupta. In se
colele XVII și XVIII a făcut 
parte din Imperiul Marilor 
Moguli, apoi, împreună cu 
India și Pakistanul, din fosta 
colonie britanică India.

Așezată în sudul continen
tului asiatic, pe țărmurile 
Golfului Bengal, Republica 
Populară Bangladesh are o 
suprafață de 112 776 km.p. și 
o populație de 71 milioane de 
locuitori. Cu aproximativ 500 
locuitori pe km.p., Bangla
deshul este unul din statele 
cele mai dens populate din 
lume. Capitala țării, Dacca, 
are 900 000 de locuitori. Alte 
orașe importante sint Chit-

tagong, Khulna, Barisal, Na- 
rayanganj.

Agricultura este ocupația 
de bază a populației. Pe în
tinsa cimpie traversată, și a- 
desea inundată, de Gange și 
Brahmaputra și udată de 
ploile abundente aduse de 
muson, se cultivă orez, iută, 
trestie de zahăr, bumbac, tu
tun și ceai, articole care se 
regăsesc iu comerțul exterior 
al țării. In subsol se găsesc 
zăcăminte de huilă, petrol, 
gaze naturale și sare.

Pentru reconstrucția și dez
voltarea mai rapidă a țării, 
au fost adoptate măsuri me
nite să ducă la o mai bună 
valorificare și administrare a 
resurselor. Prin naționaliza
rea unor întreprinderi, bănci, 
companii de asigurare și de 
transporturi, principalele mij
loace de producție, comerțul 
exterior și marea majoritate 
a capitalurilor au trecut în 
proprietatea statului.

Relațiile dintre România și 
Bangladesh cunosc o dezvol
tare favorabilă, continuă, pe 
multiple planuri. Intre 
două țări au avut loc 
meroase schimburi de _ 
gații, s-au încheiat acorduri 
și înțelegeri de cooperare e- 
conomică în diverse domenii.

cele 
nu

dele-

V. ».

Bahrein
ca mărime din Orientul 
propiat, prelucrează 
întreaga producție _____
plus 180 000 de barili de pe
trol transportați din Arabi» 
Saudită.

Condițiile geografice ne- 
fiind favorabile extinderii 
activităților în agricultură, 
autoritățile din Bahrein 
și-au concentrat atenția asu
pra realizării unor proiecte 
industriale. Au fost date ^eja 
în funcțiune o centrală elec
trică, o uzină de desalinizare 
a apei de mare (in nordul 
insulei Sitra), o uzină de a- 
luminiu la Alba.

Opțiunile Bahreinului în 
domeniul politicii externe 
se îndreaptă spre strîngerea 
legăturilor cu statele și emi
ratele din zona Golfului Per
sic, cu celelalte țări arabe. 
Bahreinul se pronunță, de 
asemenea, pentru dezvolta
rea largă a colaborării pe 
diferite planuri cu alte sta
te, in spiritul coexistenței 
pașnice. Intre România și 
Bahrein s-au stabilit rapor
turi prietenești izvorîte din 
solidaritatea și simpatia pe 
care poporul nostru le nu
trește față de lupta popoa
relor pentru consolidarea in
dependenței lor naționale, 
pentru o existență de sine 
stătătoare, progres economic 
și social.

A- 
zilnic 
locală

Bahrein, țară insulară si
tuată în sud-vestul Golfului 
Persic, își sărbătorește la 16 
decembrie Ziua națională. 
Proclamîndu-și independența 
în urma cu patru ani, Bah- 
reinul a pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, 
eforturile sale fiind concen
trate în direcția lichidării 
urmelor adinei lăsate de cei 
peste 150 de ani de domina
ție colonială.

Constituit dintr-un șirag 
de 30 de insule totalizînd 
588 kmp., tinărul stat inde
pendent are o populație de 
peste 230 000 de locuitori. 
Capitala țării este orașul 
Manama (90 000 de locuitori).

Exploatarea petrolului în 
Bahrein — principala bogă
ție a țării — a început la 
zăcămintul de la Awali, în 
centrul insulei. Rezervele to
tale de petrol sînt estimate 
la 50 milioane tone și sînt 
în prezent valorificate în 
interesul propriu. Producția 
actuală este de 65 000 de ba
rili pe zi, ceea ce înseamnă 
circa 3,5 milioane tone 
anual. De subliniat este fap
tul că cea mai importantă 
activitate în Bahrein nu este 
extracția petrolului, cit rafi
narea lui. Rafinăria, a doua

Nou acord de 
încetare a focului 

la Beirut
Ziarele din Beirut au anunțat 

luni încheierea, în noaptea pre
cedentă, a unui nou acord de în
cetare a focului în capitala li
baneză.

Acordul prevede ocuparea ma
rilor hoteluri de către forțele 
de securitate internă, deschi
derea pentru circulație a marilor 
artere rutiere ale capitalei și 
supravegherea aplicării încetă
rii focului de către comitetele 
de legătură create în acest scop 
de către Comitetul superior de 
coordonare — organism în care 
sînt reprezentate toate părțile 
implicate în conflict.

■ După cum relatau, luni seara, 
agențiile de presă, numărul in
cidentelor și schimburilor de 
focuri ,s-a redus substanțial ; în 
cursul după-amiezii nu s-au în
registrat decît focuri de armă 
sporadic».

Pe de altă parte. In. orașul 
Tripoli — al .doilea ca mărime 
din Liban — situația era luni 
după-amiază încordată.

partidului, 
ale vieții 
Comitetul

și Principe, președintele Repu
blicii Democratice Sao Tom6 
și Principe, tovarășul Manuel 
Pinto da Costa, care va efec
tua, * 
Amelia da 
cială de 
noastră.

împreună cu tovarășa 
Costa, o vizită ofi- 
prietenie in țara

economice internaționale
" J

Reprezentanții țărilor în curs 
de dezvoltare au argumentat că 
situația economiei mondiale 
presupune examinarea și rezol
varea, simultan, și a altor ches
tiuni de stringentă actualitate, 
in afara problemelor petrolului. 
Astfel, intre altele, s-a subliniat 
necesitatea adoptării unor mă
suri susceptibile să contribuie la 
reducerea și lichidarea treptată 
a decalajului economic existent 
intre țările dezvoltate și cele sub
dezvoltate, îmbunătățirea condi
țiilor de schimb pe piețele in
ternaționale, care in prezent de
favorizează țările exportatoare 
de materii prime, precum și 
combaterea inflației. Totodată, 
tarile în curs de dezvoltare con
sideră că problemele economice 
au căpătat, in contextul relații
lor actuale, dimensiuni mondia
le, ceea ce presupune partici
parea și luarea în considerare a 
intereselor tuturor statelor lu
mii. numai pe această bază pu- 
tîndu-se purta un dialog con
structiv cu rezultate pozitive și 
echitabile pentru toți partipipan- 
ții. De asemenea, reprezentanții 
țărilor aparținînd „lumii a treia** 
au relevat importanța pe care 
țările lor o acordă instituirii 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale, așezării re
lațiilor economice dintre state 
pe baze noi, ca un factor im
portant în acțiunea de lichidare 
a subdezvoltării.

Marți încep la Paris lucrările 
Conferinței asupra cooperării e- 
conornice internaționale, la care 
participă reprezentanții a 27 de 
state, dintre care opt țări occi
dentale industrializate incluzind 
și o delegație comună a C.E.E- 
și 19 țări în curs de dezvoltare.

Din fiecare din continentele 
care includ majoritatea țărilor 
în curs de dezvoltare, America 
Latină. Africa și Asia, participă 
cite șase state. în grupul acestor 
țări participă și Iugoslavia. La 
reuniune, dintre țările industria
lizate iau parte S.U.A.. Canada. 
Japonia. Australia. Elveția, Su
edia. Spania, precum și delega
ția comună a C.E.E. Cele două 
grupuri de state au hotărit ca 
reprezentanții Canadei și Vene- 
zuelei să fie copreședinți ai 
conferinței.

După cum s-a anunțat, con
vocarea conferinței reprezintă o 
inițiativă a președintelui Fran
ței. care propusese inițial o dez
batere limitată la problemele e- 
nergiei, cu participarea țărilor 
exportatoare și importatoare de 
petrol. Ulterior, cu prilejul ce
lor două reuniuni pregătitoare 
ale conferinței, la cererea țâri
lor în curs de dezvoltare, s-a 
convenit extinderea dialogului 
la un evantai mai larg de pro
bleme, în pofida opoziției unor 
țări occidentale, printre care și 
S.U.A.

MARȚI, ÎS DECEMBRIE 1975

EVADATUL : Casa Filmului (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15): 
Feroviar (orele 9: 11.15; 13.30; 16;

15: 20.30); Modern (orele 9; 
li,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30).

CERCUL MAGIC: Sala Palatu
lui (orele 17,15; 20,15) ; Capitol
(orele 9.30; 11,45: 14; 16; 18.15;
20.30); Scala (orele 9.15: 11,30; 
■■ ■■ 16; 18,15; 20,30); Favorit

....................   20,30).
13,45; _____ ___  ...
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15

SEARA CELEI DE-A ȘAPTEA 
ZILE : Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE ! : 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

J. D. CAHILL: Patria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

AMORUL VRĂJITOR : Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
10.30) .

CALINA ROȘIE : Viitorul (orele 
14; 16; 18; 20).

SUSPECTUL : Central (orele 
9.15; 12; 14,45; 17,30; 20).

SPLENDOAREA PULBERII : 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16: 18.15; 20,30).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Doina (o- 
rele 11,30: 13.30: 15,30; 17.30; 19,30, 
la ora 9,30 program de desene a- 
nimate). Bucegi.............................. ..
20).

ALEXANDRA

(orele 15,45, 18

ȘI INFERNUL :

La 15 decembrie a început la 
Moscova Consfătuirea miniștrilor 
afacerilor externe ai : Republicii 
Populare Bulgaria — Petăr Mla- 
denov, Republicii Socialiste Ce
hoslovace — Bohuslav Chnou- 
pck. Republicii Democrate Ger-

Olszowski, Republicii Socialiste 
România — George Macovescu, 
Republicii Populare Ungare — 
Frigy.es Puja, și Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste — 
Andrei Gromîko.

în centrul atenției miniștrilor 
se află unele probleme actuale 
•Ie situației internaționale, care 
prezintă interes reciproc, prin
tre care problemele privind si
tuația din Europa.

C.C. al P.C. Portughez
Intr-un comunicat dat publi

cității după ședința plenară a 
C.C. al P. C. Portughez, se arată 
că Comitetul Central a analizat 
evenimentele din noiembrie și 
influența lor asupra întregii si
tuații politice interne din Portu
galia. precum și poziția partidu
lui față de Mișcarea Forțelor Ar
mate și față de actualul guvern. 
Au fost discutate, de asemenea, 
probleme ale situației economice 
a țării.

în comunicat este relevată ne
cesitatea imperioasă a unirii tu
turor forțelor capabile să apere 
libertățile democratice și alte cu
ceriri ale revoluției, subliniin- 
du-se că perspectiva revoluției 
portugheze constă in construirea 
unui regim democratic în Portu
galia care va evolua in direcția 
socialismului.

Comitetul Central a analizat 
formele și metodele organizato
rice ale activității ...........
precum și probleme 
interne de partid. .... ...... . .....
Central a adoptat hotărirea de 
a convoca Congresul al VIII-lea 
al P.C. Portughez în prima ju
mătate a anului 1976.

R. A.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT O PE SCURT «PE SCURT

• DELEGAȚIA economică ro
mână, condusă de Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de 
stat in Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, și-a încheiat 
duminică vizita in India. In ul
tima parte a vizitei, ministrul 
român s-a întilnit cu oficialități 
locale și cu conducători ai unor 
întreprinderi de stat și oameni 
de afaceri din orașele Hydera
bad, Bangalore și Madras.

Luni dimineața, delegația a 
plecat la Colombo, unde va avea 
convorbiri cu o delegație condu
să de ministrul comerțului al 
Republicii Sri Lanka privind

dezvoltarea cooperării economi
ce și a schimburilor comerciale 
dintre România și Sri Lanka.

Arestări în Brazilia

în condiții de ilegalitate, cei 
arestați au reușit să organizeze 
editarea ziarului ,.Vos Operaria“, 
organ al Partidului Comunist 
Brazilian.

Giuleștl (orele 9.15; 11,15; 13,30 
15,45; 18; 20,15), Miorița (orele »; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

FIICE ȘI MAME : Unirea (ore
le 16; 18; 20).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Excelsior (orele 9;
11,15; 13,30: 16; 18,15: 20.30). Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30).

MUȘCHETARUL ROMAN : Pa
cea (orele 15,30; 18; 20,15).

UN REGE LA NEW YORK : 
Grivița (orele 9; 11,45; 17,15: 19,45), 
Melodia (orele 8.45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20,45), Gloria (orele 9,15; 
11.45; 15,30; 18; 20,30).

CANTEMIR : • ’
15,30; 18; 20,15).

INVINCIBILUL 
(orele 9; 11,15; 
20,15).

TRECĂTOARELE IUBIRI î Lira 
(orele 16; 18; 20).

POLIȚISTA : Drumul Sării te
rete 15.30; 18; 20,15), Aria (orele 
15,30; 17,45; 20).

MASTODONTUL: 
rele 15,30: 18; 20), 
15,45; 18; 20).

CAZUL A AVUT 
DĂMÎNT FERICIT : 
le 9: 11.15: 13.30

Popular (orele

LUKE : Dacia
13,30; 15,45; 18;

Ferentari (o- 
Munca (orele

UN DEZNO- 
Aurora (ore- 

15,45: 18: 20.15). 
Tomis (orele 9; 11,15; 13.<30; 15.45: 
18; 20.15), Flamura (orele 9; 11.13: 
13,30; 15.45: 18: 20,15).

ELIXIRUL TINEREȚII C 
gași (ora 17).

Crîn-

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT al celei de-a 5-a Regiuni 
militare din Brazilia a anunțat 
că, în statul Parana, au fost 
arestate 67 de persoane sub acu
zația că fac parte din Partidul 
Comunist Brazilian, care este 
interzis. El a precizat că cei 
arestați au creat celule de partid 
ilegale și au stabilit contacte cu 
cercuri ale opoziției.

înscenare judiciară 
la Seul

• ÎN URMA unei noi însce
nări judiciare, un tribunal din 
Scul a condamnat la un an de
tențiune pe Kim Dac Jung, fost 
lider al opoziției și candidat in 
alegerile prezidențiale din 
reea de Sud din 1971.

Regimul dictatorial al Iui 
Cijan Hi a procedat și la 
acte de represiune brutală 
potriva lui Kim Dae Jung. pe 
care agenți sud-coreeni l-au ră
pit în vara anului 1973 dintr-un 
hotel din Tokio.

Declarație 
franco-egipteană

Co-

Pak 
alte 
îm-

MARELE GATSBY : Cotroceni 
(orele 10; 13; 16; 19).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Cos
mos (orele 15.30: 18; 20.15).

FILIP CEL BUN ; Moșilor (ore
le 14; 16).

SCUFUNDARE LA MARE A- 
DÎNCIME : Moșilor (orele 9; 11,15; 
18: 20.15).

CALVARUL UNEI FEMEI : Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

RAPSODIE NORDICĂ : Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20).

FLACĂRA : Vitan (orele 15,30; 
19).

TATA DE DUMINICĂ : Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

JAKOB MINCINOSUL : Rahova 
(orele 16; 18; 20).

Teatrul de Operetă : VICTORIA 
ȘI-AL EI HUSAR — ora 19,30: 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
PERIPEȚIILE BRAVULUI SOL
DAT SVEJK — ora 19.30 ; (Sala 
Mică) : ÎMBLINZIREA SCORPIEI
— ora 19,30 . Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : NEPOTUL LUI RAMEAU
— ora 19.30 ; (Sala Studio) : AZI
LUL DE NOAPTE — ora 19; Tea
trul „C.I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru): LADY X — ora 19,30 ; (Sala

Studio): CORRIDA — ora 19; Tea
trul de Comedie : MUSAFIRUL 
CARE N-A SUNAT LA UȘA — 
ora 19,30 ; Teatrul „M. Eminescu" 
din Botoșani (la Teatrul Mic) : 
INES DE CASTRO — ora 19.30 ; 
Teatrul Giulești : RĂZBUNAREA 
SUFLEURULUI — ora 19.30 ; Tea
trul „Ion Vasilescu": BUNICA SE 
MĂRITA — ora 19.30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : UITE 
CĂ NU TAC — ora 19.30; (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19.30 ; Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Victoria) : POVES
TEA TIMPULUI PIERDUT — ora 
17 ; (Sala Academia) : UN BĂIAT 
ISTEȚ ȘI UN REGE NĂTĂFLEȚ 
— ora 17 ; Ansamblul „Rapsodia 
română" : ȚARA BOGATA-N
FRUMUSEȚI — ora 19.30; Circul 
București : CE VRĂJI MAI
FACE... IOSEFINI — ora 19,30.

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală. 10,00 Artă plas

tică. 10,20 Film artistic: „Vedere 
de pe pod". 12.05 Telex.

In jurul orei 16,30 — trans
misie directă: ceremonia sosirii 
secretarului general al Mișcă
rii de Eliberare din Sao Tome

populară. 17.20 Cti-17,00 Muzică
tori de cultură* românească. Con
stantin Cantacuzino Stolnicul — 
marele cărturar al epocii brînco- 
venești. 17.55 Pentru sănătatea 
dv. Alimentația în bolile de ficat. 
18.05 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 18.30 întîlnire cu 
Evghenia Dorohovskaia, Anatoli 
Solodiamenko, Andrei Smirnov, 
Maria Kondratienko. Marius Lie- 
pa. 18,45 Dansuri populare din 
R.P. Bangladesh. 19.00 Planeta co
pilăriei. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Oamenii lumini
lor. 20.20 Muzică populară. 20,50 
Seară de teatru. Premieră pe țară. 
Ciclul Oameni ai zilelor noastre: 
..Avalanșa** de Gh. Blăjan. 22.00 
Muzică ușoară. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL t

20.00 Film serial: „Janosik". 
20.45 Tezaur de cîntec românesc. 
Muzica deceniului opt. 21,15 Telex. 
21.20 Tdei .contemporane. Coordo
nate fundamentale ale programu
lui adoptat la cel de-al XI-lea 
Congres al partidului: adîncirea 
democrației socialiste — direcție 
esențială de acțiune pe drumul 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate. 21,50 Din fil
moteca TV.

• „AUTOPSII" INEDITE Cercetătorii de la Universitatea ora
șului american Cleveland vor efectua. în curînd, disecția a pa
tru mumii vechi de 2 000 de ani, aparjinînd unor strămoși ai 
indienilor pueblos, a căror cultură a înflorit în perioada 100 
î.e.n.—300 e.n. Cele patru mumii, care se află la Muzeul de 
istorie naturală din New York, au fost descoperite intr-o per
fectă stare într-o peșteră din sud-vestul Statelor Unite, regiune 
renumită pentru clima ei excesiv de uscată. Cercetătorii și-au 
propus să constate, cu această ocazie, dacă moartea celor pa
tru persoane s-a datorat unor boli, cum ar fi tuberculoza. Con
form aprecierilor oamenilor de știință americani, acestea vor 
fi primele „autopsii4- efectuate asupra unor persoane murni- 
fiate pe cale naturală • TREI CIOCNIRI de NAVE au avut 
loc duminică în rada portului vest-german Hamburg din cauza 
ceții deosebit de dense care a provocat perturbări traficului 
maritim din port și din estuarul fluviului Elba. Un purtător 
de cuvînt al poliției maritime a declarat că nu au fost înre
gistrate victime, ci doar pagube materiale • INSISTENȚA HO
ȚILOR... La cîteva ore după descoperirea de către poliția ame
ricană a unor tablouri în valoare de 111 000 dolari, furate, la 
19 noiembrie, din locuința unui industriaș din Grosse Pointe 
Farms (Michigan), hoții au sustras de la domiciliul aceleiași 
persoane alte patru tablouri de valoare... Poliția alertata a re
început cercetările • DIFERENȚELE DINTRE URECHEA STIN
GĂ Șl URECHEA DREAPTA. Doi cercetători francezi au efec
tuat o sinteză a sunetelor cu ajutorul unui calculator electronic 
pentru a preciza diferențele de percepție intre urechi. Cu acest 
prilej, ei au putut să arate că melodiile „tonale" (obținute prin 
varierea frecvenței fundamentale a sunetelor fără a modifica 
reprezentarea spectrală) sint percepute mai bine de către ure
chea dreaptă, în timp ce urechea stingă recunoaște mai bine 
melodiile „spectrale" (în care( numai aspectul spectral variază). 
Aceste rezultate confirmă disimetria emisferelor cerebrale, de
oarece se știa că persoanele lipsite de educație muzicală per
cep mai bine melodiile simple cu urechea lor stingă, legată mai 
direct de emisfera cerebrală .dreaptă • SE DEZINTEGREAZĂ 
CALOTA GLACIARA? Există indicii că gheața antarctică este 
în curs de dezintegrare. Mari porțiuni din această masă ar 
putea să alitnece în ocean ceea ce ar conduce la creșterea cu 
5—6 m a nivelului mărilor. Anumiți oameni de știință se gîn- 
desc cu îngrijorare la această posibilitate. Se știe deja că un 
strat subțire de gheață acoperea altădată Golful Hudson și 
această gheață a dispărut în intervalul a patru secole, perioadă 
extraordinar de scurtă din punct de vedere geologic. Calota 
glaciară care acoperă Antarctica este aproape tot atît de mare 
cit Europa și în anumite Incuri atinge grosimea de 5 km. Par
tea sa occidentală este instabilă, căci ea se află aproape pe de-a 
întregul în apă, așa cum era și gheața din Golful Hudson.

• LA ÎNCHEIEREA vizitei 
oficiale întreprinse de președin
tele Valery Giscard d’Estaing în 
Egipt a fost semnată „Declarația 
de prietenie și cooperare dintre 
Republica Franceză și Republica 
Arabă Egipt“.

• ȘFIRȘITUL DE SĂPTAMT- 
NA in Ulster a fost marcat de 
noi acte de violență. Astfel, in 
orașul Portadown din comitatul 
Armagh, șase persoane au foșt 
rănite de explozia unei bombe 
care le-a distrus parțial locuin
ța. După explozie, cei din clă
dire au fost și ținta unui atac 
cu arme automate. Această re
giune din Irlanda de Nord a 
fost, dealtfel, in ultima vreme, 
locul unde s-au produs nume
roase asemenea acte soldate cu 
moartea a peste 40 de per
soane.

Cooperative de stat 
in Laos

• NOILE AUTORITĂȚI lao- 
țiene au hotărit crearea unor 
cooperative de stat destinate în
deosebi vînzării orezului și pro
duselor din carne —• a anunțat, 
luni, președintele Comisiei Eco- 
«ornice a provinciei Vientiane, 
Lap Chantaboury. EI a precizat 
că această hotărire a fost luată, 
in primul rind, în scopul stabi- 

’ produselor ali- 
necesare popu-

Uzării prețurilor 
mentare de bază 
lației.
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