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„Noul cincinal 1976-1980 prevede dezvoltarea în continuare, în ritm înalt, a 
economiei naționale, sporirea și modernizarea producției industriale și agricole, 
creșterea eficienței întregii activități economice. El asigură transpunerea cu 
succes în viață a Directivelor Congresului al XI-lea al partidului privind tre
cerea într-o nouă etapă a operei de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate". NICOLAE CEAUSESCU

Fără îndoială câ una dintre cele mar 
importante sarcini care revin econo
miei naționale în primul an al viito
rului cincinal este aceea care decurge 
din volumul investițiilor. Acestui sec
tor ii revin pentru anul viitor aproape 
160 miliarde lei. ceea ce echivalează 
cu o creștere de peste 19 la sută 
față de anul in curs. Ca și pină 
acum, cea mai mare parte a aces
tor mijloace financiare este destinată 
în continuare dezvoltării ramurilor pro
ducției materiale in scopul creșterii 
fondurilor productive. Din volumul to
tal al investițiilor, industriei îi revin 
67 la sută, agriculturii peste 10 la sută, 
iar transporturilor aproape 12 la sută. 
Vor fi puse in funcțiune în întreaga 
economie fonduri fixe in valoare de 
124 miliarde lei. urmind să intre în 
exploatare 355 capacități industriale și 
agrozootehnice mai importante. Se în
deplinește astfel cu consecvență poli
tica partidului de creștere puternică 
a avuției naționale, de ridicare ne
contenită a nivelului general de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
singura cale posibilă de ridicare trep
tată a standardului de viată materială 
și spirituală a întregului nostru po
por.

In industrie investițiile vor fi îndrep
tate cu prioritate spre dezvoltarea ra
murilor de vîrf. purtătoare de progres 
tehnic, respectiv a metalurgiei, chi
miei, construcțiilor de mașini, spre 
crearea de noi mari capacități de pro
ducție dotate cu tehnică modernă, spre 
realizarea mecanizării și automatizării 
proceselor de producție. In agricultură 
investițiile vor fi folosite în principal 
pentru realizarea vastului program de 
irigații, desecări. îndiguiri, regularizare 
a cursurilor de apă și îmbunătățiri fun
ciare pentru a se asigura astfel cele 
mai bune condiții in vederea folosirii 
raționale a fondului funciar și crește
rea continuă a producției. Va fi puter
nic susținut programul mecanizării și 
chimizării lucrărilor agricole, al dotă
rii agriculturii cu mijloace mecanice și 
tehnice de înaltă productivitate, al con

strucțiilor agrozootehnice care să per
mită sporirea mai accentuată a efec
tivelor de animale și a producției ani
maliere. Importante sume vor reveni 
dezvoltării bazei invățămintului și cer
cetării, construcției de locuințe și alte 
obiective social-culturale. In planul 
creșterii bunăstării poporului aceste 
investiții înseamnă printre altele crea
rea de noi locuri de muncă ajungin- 
du-se in anul viitor pe ansamblul eco
nomiei la un număr de 6 655 mii lu
crători. cu 5.6 la sută mai mare față 
de 1976. Pentru județele cu o economie 
mai puțin dezvoltată, volumul sporit 
de investiții pentru primul an al 
viitorului cincinal înseamnă un pas 
însemnat spre realizarea in 1980 a unei 
producții globale industriale de cel pu
țin 10 miliarde lei.

Indiferent de domeniul căruia îi sînt 
destinate și indiferent de volumul lor, 
fondurile alocate dezvoltării economico- 
sociale a țării — care reprezintă mari 
eforturi ale întregii națiuni — trebuie 
folosite cu maximum de eficiență. Ini
țiativa conducerii partidului, orientă
rile și indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a concentra 
noile obiective pe platformele indus
triale fac. intr-adevăr. posibilă econo
misirea unor însemnate sume bănești, 
folosirea mai economicoasă a terenu
lui, cu alte cuvinte, obținerea unei 
eficiente crescînde a fiecărui leu-* in
vestit. Dar. pentru realizarea optimă a 
unui program de investiții de aseme
nea amploare se impune ca toți fac
torii care participă la desfășurarea ac
tivității de investiții să acționeze" cu 
toată energia pentru pregătirea din 
timp a fiecărei lucrări, să asigure do
cumentația. utilajele, forța de muncă, 
să urmărească intrarea la termen în 
funcțiune a noilor capacități. încă de 
pe acum trebuie luate cele mai opera
tive măsuri tehnico-organizatorice pen
tru ca inclusiv pe timpul lunilor fri
guroase de la începutul anului viitor

ROMULUS LAL
(Continuare In vag,. a U-a)

Importante succese în valorificarea 
capacităților de producție

£-----otențialul indus- 
cl județului Me

hedinți s-a îmbogățit 
în actualul cincinal 
cu numeroase și im
portante capacități 
de producție. A fost 
dus în funcțiune la 
întreaga capacitate 
sistemul hidroener
getic și de naviga
ție „Porțile de Fier", 
la care colectivele de 
muncitori și tehniy 
cieni au reușit să 
realizeze, cu substan
țiale avansuri, para
metrii tehnico-eco- 
nomici prevăzuți. in 
proiecte. A fost sem
nat actul final al 

^Combinatului de ce
luloză și hirtie din 
foioase din munici
piul Drobeta-Turnu- 
Severin, care dă noi 
valențe tubei impor

tante bogății a jude
țului, s-au încheiat 
lucrările de construc
ție la Fabrica de 
drojdie furajeră, au 
fost dezvoltate ca
pacitățile întreprin
derii de vagoane 
„Meva“,, Șantierului 
naval și ale altor 
unități "din Drobetâ 
Turnu-Se Verin, pre
cum și din alte așe
zări mehedințene,

Peste 250 de ma
șini, instalații și uti
laje tehnologice — în 
valoare de peste 330 
milioane lei, realizate 
prin autodotate — au 
fost aliniate in actua
lul cincinal la fluxu
rile de producție ale 
industriei. județului 
Timiș. Noile mașini 
și. utilaje au. con’-

tribuit la spori
rea productivității 
muncii, utilizarea 
mai eficientă a spa
țiilor de producție, 
diversificarea produ
selor. reducerea chel
tuielilor de investiții. 
La întreprinderea 
mecanică din Timi
șoara. Uzina meta
lurgică din Nădrag, 
întreprinderile elec
trotehnice de produs 
utilaje tehnologice, 
motoare electrice, a- 
parate electrice de 
măsurat. Uzina de 
mașini agricole „Teh- 
nometal" și cea de 
utilaje de construc
ții „6 Martie" au fost1 
puse în funcțiune â- ’ 
gregate de o comple
xitate tehnică ridî- j 
cată.
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Brigada 

de 

inter

venție
Neobosită, promptă, 
prezenta mereu a- 

colo unde necesi
tățile o cer, briga

da de intervenție 

de la schela din 

Boldești asigura 

pulsul normal, rit
mic, al exploatării 

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

Perfecționarea pregătirii profesionale
Discuția cu Nicolae Banciu, 

prim-secretâr ăl. Comitetului 
municipal Brașo.v al U.T.C.. ,s-a 
axat in principal pe modul in' 
care gindește și acționează gr-A 
ganizația municipală U.T.C.. 
pentru a transpune în fapte 
obiectivele* stabilite de Con
gresul al X-lea al U.T.C. ;

„Avem un activ nou, cu 
puțină experiență și in con
secință am considerat necesar 
să insistăm asupra elementelor 
de conținut reieșite din docu
mentele Congresului. Delegații 
și invitații la forumul tineretu
lui au realizat numeroase in- 
tîlniri cu tinerii, însistînd în mod 
deosebit asupra problematicilor 
de profunzime. Pe acest fond 
al aprofundării documentelor, 
împreună cu comitetul județean 
U.T.C. am conceput declanșarea 
unor acțiuni în spiritul hotărî- 
rilor Congresului.

• Prima acțiune pe care o 
vom declanșa chiar în această 
lună este preluarea unei lucrări 
de investiții a întreprinderii de 
construcții montaj Brașov. în 
colaborare cu întreprinderea, 
vom deschide un șantier al ti
neretului. în cadrul căruia prin 
redistribuirea forței de muncă 
toți vor fi tineri uteciști. inclu
siv conducerea. Un activist al 
comitetului municipal se va ocu
pa permanent de activitatea șan
tierului. unde vom înființa un 
comitet U.T.C. ce se va ocupa 
concret de toate problemele so
ciale. de producție, de educație. 
In aceeași manieră preluăm un 
obiectiv social : cămin pentru 
nefamiliști sau un bloc de gar
soniere pentru tineri. Ne-am. 
propus ca în primul trimestru al 
anului viitor, analizînd experi
mentul, să extindem această ini
țiativă și la alte obiective, mer- 
gînd pînă la formații de lucru 
mai mici, echipe și brigăzi, de 
exemplu. Desigur, ne revine o 
mare răspundere în ceea ce pri
vește atmosfera de muncă. Ex
perimentul trebuie să dea re
zultate, să contribuie la realiza
rea înainte de termen a obiec
tivelor preluate.

• O altă inițiativă se referă 
la crearea unei Politehnici mun

citorești. Discuțiile purtate cu 
numeroși specialiști, cu cadre di
dactice au condus la ideea con
stituirii unei forme de perfec
ționare a pregătirii profesionale 
pentru tinerii specialiști, tehni
cieni și ingineri. în colaborare 
cu comitetul municipal al sindi-- 
catelor, vom cuprinde, in cadrul 
Politehnicii muncitorești, toți ti
nerii specialiști preocupați intens 
de promovarea tehnicii noi, or- 
ganizînd la Casa științei și teh
nicii pentru tineret, pentru 
început, 6 cursuri : plasticitate, 
turnătorie, mecanică aplicată, 
mașini așchietoare, utilizarea e- 
nergiei electrice și transporturi 
feroviare. A fost stabilit consi
liul de conducere, format din- 
tr-un profesor de la Universita
te. un membru al Comitetului 
municipal U.T.C. și ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile 
municipiului. La această oră se

lucrează intens la tematicile ce
lor 6 cursuri, urmărindu-se ca, 
în exclusivitate, temele să aibă 
posibilitatea aplicării în produc
ție în primii doi-trei ani ai cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice, deci să prezinte interes 
pentru economia județului, să 
poată fi aplicate în condițiile 
actuale și de perspectivă.

• Tot pe această idee, a creș
terii pregătirii profesionale, îm
preună cu serviciile personal-in- 
vățămînt din întreprinderi, am 
efectuat un „recensămînt", al 
tuturor tinerilor necalificați de 
la întreprinderea de autocami
oane și de la „Tractorul", ur
mind să organizăm cursuri de 
calificare la întreprinderea de 
autocamioane. Comitetul U.T.C. 
de aici a stabilit ca lectori ti
neri uteciști. maiștri și ingineri.

DAN VASILESCU

CONSULTAȚIE IN SPRIJINUL PARTICIPANȚILOR
LA ÎNVAȚAMINTUL POLITIC U.T.C.

Sarcinile stabilite de Congresul al X-lea al U.T.C. 
și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. privind intensificarea 
și unirea eforturilor tinerei generații in opera de 
dezvoltare economico-socială a patriei. Educarea co

munistă prin muncă și pentru muncă a tineretului 
(IN PAGINA A II-A)

Pămintul țării - nesecat 
izvor de inspirație poetică

LA PANOUL DE ONOARE AL „SCÎNTEII TINERETULUI**

de pasiune și tinerețe creatoare Fotografiile GHEOBGHE CUCU

Patria e un permanent iz
vor literar și marii poeți, 
prin tot ce scriu, nu fac de
ck să declare, mai implicit 
sau mai explicit, că aparțin 
patriei intr-unui dintre frag
mentele istoriei sale, trăit 
cu înțelegerea continuității 
milenare. Contemporanii noș
tri o fac mai implicit, sau 
mai explicit, mai simbolic, 
sau mai direct. 
Romanticii, de 
pildă, o decla
rau cu impe
tuozitate. Un
romantic adec- 06 Emil 
cat exigențelor 
moderne ale poeziei e și 
Adrian Păuneseu în de
clarația sa patetică dedi
cată statorniciei. legăturii 
indestructibile dintre om 
și țară, dintre cei care 
nu numai locuiesc un pă- 
mînt, dar îl și trăiesc cu 
toată puterea ființei și min
ții lor : „Da mai avem 
cite ceva prin țară / ceva 
Carpați și-o apă tutela
ră. Și riuri ce nu vor să 
curgă-afară / In ale lumii 
strimbe vaviloane / mai sîn- 
tem douăzeci de milioane". 
(Da mai avem). Pentru a de
fini aproape același senti
ment. Marin Sorescu recurge 
la simbol, la explicații meta
forice, care mai mult implică 
decît explică, la un stil pa

rabolic. Iată-I definind o e- 
pocă de glorie din istorie, 
vorbind despre bărbați „pri
meniți" cu zale peste „cămașa 
morții" : „Mie îmi vine să 
mă așez pe genunchii lor / 
Și să-i trag de mustăți / Și 
să-i întreb de ce sînt toți / 
Imbrăcați în zale ? / Și unde 
tot pleacă în fiecare dimi
neață / Și de ce nn mai stau 

pe-acasă / Să 
se bărbierească 
mai des / Că, 
uite, bărbile lor / 
Mă zgîrie /

Mânu Cînd mi-alint 
de ele sufle

tul". (Bărbații). Desigur, 
noutatea pe care o aduce 
Marin Sorescu, constă și 
in montajul ușor ironic 
al elementelor, dar ironia e 
topită aici intr-un sentiment 
de candoare izvorît din ace
lași sentiment al apropierii 
de mituri, realități și eroi ce 
se constituie laolaltă în at
mosfera, in aerul pe care il 
respirăm, și numai pe care.îl 
putem respira. Se poate spune 
că o caracteristică a poeziei 
patriotice și politice contem
porane e complicarea funcți
unii pe care o are elementul 
descriptiv. Poeții nu mai fac 
pur și simplu portrete, nu 
mai descriu doar bătălii, sau

(Continuare în pag. a U-a)

Protecția și disciplina muncii — 
latură importantă 

a procesului de instruire
în procesul general de instrui

re a viitoarelor cadre necesare 
economiei naționalei de* educare 
prin muncă și pentru muncă a 
tinerei generații, un rol impor
tant îl au atelierele școală,: la
boratoarele liceelor și facultăți
lor, microintreprinderile sau 
microfermele de pe lingă unele 
instituții de invățămirit. Succe
sele obținute de cei mai mulți 
dintre tineri, încadrați într-o în
treprindere după terminarea li
ceului. a școlii profesionale sint 
rezultatul firesc al pregătirii lor 
multilaterale, al împletirii în 
mod armonios a cunoștințelor 
teoretice cu deprinderile practi
ce și mai ales al înaltului spi- 

f rit de disciplină și seriozitate pe 
care absolvenții și l-au însușit 
încă de pe băncile școlii. Pen
tru că nimeni nu poate fi un 
bun muncitor, un bun specialist 
dacă nu este in același timp și 
un exemplu de discifrlină. Ne-

respectarea disciplinei, a norme
lor de tehnica securității muncii 
ăre implicații negative atît asu
pra procesului de producție, cit 
și asupra climatului general e- 
xistent in secție, atelier, fabrică 
sau șantier. Tocmai de aceea 
școala trebuie să stăruie mai 
mult asupra acestei laturi edu
cative a procesului de instruire. 
Tînărul trebuie să capete în 
școală nu numai deprinderea de 
a mînui strungul, tractorul sau 
instalația la care va lucra după 
absolvire, ci trebuie să-și facă 
un reflex din obișnuința de a 
nu in.tra în secție fără salopetă, 
sau în șantier fără cască de pro
tecție, de a nu lucra în locuri 
periculoase fără să fie asigurat, 
sau de a nu părăsi locul de 
muncă fără încuviințarea mais
trului. a șefului de atelier. Prac
tic. atelierul, laboratorul sint 
locurile de unde tinerii pătrund, 
de cele mai multe ori pentru

prima dată. într-o întreprindere 
sau șantier. Aici se va purta 

, așa cum a învățat in școală. Va 
t Curați și . întreține întotdeauna 
! mașina sau instalația la termi
narea programului, nu va lucra 
fără mănuși de protecție sau 
ochelari, va avea grijă ca apa
ratele și dispozitivele de control 
să fie în permanentă stare de 
funcționare. Dar însușirea aces
tor deprinderi, care cu timpul 
trebuie să devină adevărate re
flexe, nu stau totdeauna în a- 
tenția celor puși să-i instruias
că pe tineri. Latura educativă 
a activității de instruire este
uneori neglijată. Mai sînt ate
liere școală, laboratoare în care 
se folosesc pentru practica ele
vilor și studenților dispozitive 
și instalații improvizate, tine-

NICOLAE MILITARU
(Continuare în pag. a lll-a)

Linogravură de Timar Karoly 
de la Școala generala din 
comuna Lunca de Sus, jude
țul Harghita, unul dintre ele
vii profesorului Imre Antal, 
a cârui activitate o înfățișăm 

in reportajul nostru

MAI MULT
DECÎT O LECȚIE

DE DESEN
IN PAGINA a 3-a

Ne pregătim cu toții pentru sărbătoarea 
Noului An. O sărbătoare a bucuriei cu ca
re încheiem o etapă dintre cele mai im
portante a istoriei țării, pregătiți fiind pen
tru a deschide una și mai înaripată, care 
ne angajează sufletește pe toți cei două
zeci și unu de milioane, cîți am avut fe
ricirea să ne naștem pe acest frumos pă- 
mînt dintre piscurile Maramureșului și apele 
adinei ale Dunării. Forfota pregătirilor este 
peste tot în toi și o stare de lumină săr
bătorească plutește pe fețele celor pe care-i 
intilnești fie la muncă, fie în via animație 
a străzilor. în- 
cercînd să sur
prind într-un 
reportaj atmos
fera despre ca
re vorbesc, ob
servam că ro
mânul sărbătorește Anul Nou cu un 
sentiment ce se aseamănă, poate, doar 
cu acela al omului care se întoarce 
victorios de la o importantă lucrare 
și are bucuria să-i găsească cu bine pe 
toți ai săi. O asemenea stare de bucurie 
este larg generoasă, explicația fundamen
tală a satisfacției constînd în faptul că toți 
cei dragi îți sînt aproape într-un moment 
cînd, mai mult ca oricînd, ai senzația tre
cerii peste timp.

Un Ah Nou petrecut de unul singur, iată 
un lucru aproape de neimaginat.

Dar un An Nou printre străini? — m-a ful
gerat o întrebare. Cum se poate petrece 
un An Nou departe de ai tăi, printre oa
meni care își au familiile lor, prietenii lor,

viața lor, față de toate tu fiind un străin ?
Nu, nu-i doar frigul de afară care 

m-a străbătut la acest gind. Ci chipul și 
situația unui bărbat de vreo treizeci și cinci 
de ani și care așteaptă, și el, probabil, ca 
toți locuitorii pămintului, acum, Anul Nou. 
L-am întîlnit, pe la sfîrșituj lunii martie, 
într-o clădire din New York. Un om slab, 
îmbrăcat în niște haine cam ponosite și 
care purta în mîini un casetofon. Etam la 
Muzeul'național din marele oraș american 
împreună cu grupul de tineri români, „Am
basadorii prieteniei", cînd cineva m-a anun

— Eu... știți... Am rămas...
— Adică ai fugit ?
- Da... Vă deranjează dacă înregistrez 

puțină muzică românească ?
De ce să ne deranjeze ? Erau cu noî 

acolo și membrii Ansamblului artistic al 
U.T.C., care tocmai pregăteau un specta
col. Băieții și fetele îmbrăcau în cabine 
costumele populare. Am avut timp, împreu
nă cu ceilalți tineri români, să stăm de 
vorbă; cu. .fugitul. Este de fapt din nordul 
Moldovei. S-a căsătorit la Timișoara și acum 
aproape 6 ani a fost trimis în R.F.G. cu 

un grup de con
structori români. 
Era maistru con
structor: După
un timp s-a în
tors pe acasă, 
în concediu. A-

vea doi copii și, curînd, îl aștepta pe al 
treilea. Revenit la lucru în R.F.G., l-a în
tîlnit pe un alt fugar, care l-a sfătuit sâ-și 
părăsească țara. „Și ce o să fac?" - a 
întrebat el. „Te duci in America 1" - i-a 
spus celălalt „Știi tu ce țară e America" ?

Auzise. Văzuse și la televizor, la cinema, 
chiar la el acasă, la Timișoara.
- Desigur, America e o țară mare, bine 

dezvoltată. Am văzut-o și noi, i-am spus.
- Dar ți-ai lăsat serviciul și nevasta gra

vidă, și doi copii, și ai fugit ? - a întrebat 
uluit unul dintre tinerii noștri, care asistau 
la discuție.

(Continuare in pag. q III a)

Un rătăcit prin New-York...
de Eugen Florescu

țat despre sosirea respectivului cetățean. 
Vorbea românește.

- Sînt român... I — ne-a spus el pe un 
ton cam exaltat.

- Aveți sarcini pe aici, prin America ? 
l-am' întrebat.

— Nu...
- Sînteti în vreo delegație ?
- Nu... '
A început să-și ceară scuze. Spunea că 

nu vrea să ne deranjeze. Ne-a arătat ca- 
setofonul, ca argument.
- Vreau să înregistrez puțină muzică ro

mânească... S-o ascult acasă. Mă simt așa 
de bine că vă aud vorbind românește...

Se cam bilbiia.
- Dar cine ești dumneata, domnule ?
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CONSULTAȚIE ÎN SPRIJINUL PARTICIPANȚILOR LA ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITIC U.T.C.

Sarcinile stabilite de Congresul al Mea al U.T.C. și Conferința a 
Va a U.A.S.C.R. privind intensificarea și unirea eforturilor tinerei 
generații în opera de dezvoltare economico-socială a patriei. 
Educarea comunistă prin muncă și pentru muncă a tineretului

Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința 
festivă de deschidere a Congresului al X-lea al U.T.C.. a Confe
rinței a X-a a U.AS.C.R. și a celei de a IlI-a Conferințe Națio
nale a Organizației pionierilor, nouă și emoționantă dovadă a 
grijii permanente cu care poporul, partidul, secretarul său gene
rai, înconjoară in permanență generația tînără, a făcut o cuprin
zătoare trecere in revistă a marilor realizări obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidului, în anii cincinalului 1971—1975, 
in toate domeniile vieții economice și sociale, exprimind și cu 
acest prilej înalta apreciere pe care partidul o acordă contribu
ției tinerei generații la munca avintată, creatoare a poporului. 
Secretarul general al partidului a adresat întregului tineret în
demnul de a da dovadă de dăruire și responsabilitate patrio
tici în îndeplinirea înaltelor răspunderi ce-i revin în societate, 
de a-și consacra întreaga capacitate de muncă, potențialul său 
creator, abnegația și cutezanța revoluționară care ii sint proprii

efortului de traducere în viață a celui mai luminos program de 
dezvoltare economico-socială din întreaga istorie a patriei.

însușindu-și intr-un spirit de înaltă răspundere și angajare 
comunistă îndemnurile și indicațiile secretarului general al parti
dului, participantei la cel de-al X-lea Congres al U.T.C. și cea 
de-a . X-a Conferință a U.A.S.C.R., dind expresie voinței 
unanime a tinerei generații, au stabilit un cuprinzător program 
de acțiune, menit să asigure intensificarea întregii activități a 
organelor și organizațiilor U.T.C. și A.S.C., să determine parti
ciparea tot mai activă a tineretului la aplicarea fermă în viață 
a Programului partidului. Așa cum au subliniat Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R., dominanta 
fundamentală a întregii activități desfășurate de organele și or
ganizațiile U.T.C., sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a 
partidului, o constituie intensificarea întregii activități de formare 
comunistă, prin muncă și pentru muncă a tuturor tinerilor, 
participarea tot mai activă a uteciștilor, a tineretului, la reali
zarea obiectivelor economico-socialc ale cincinalului 1976—1989.

Tineretul—participant 
activ la dezvoltarea 
economică și sociala 

multilaterală a patriei. 
Munca - factor hotăritor 
in educarea comunistă 

a tineretului

Cincinalul viitor, definit ca 
cincinalul revoluției tehnico- 
științifice, etapă nouă, cali
tativ superioară în dezvoltarea 
economico-socială a țării „des
chide — așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — în- 
sufl' 'oare perspective de mun
că șj creație, de valorificare su
perioară a capacităților și ener
giilor in slujba înaintării tot mai 
ferme a patriei pe calea civiliza
ției socialiste și comuniste". Li
niile ele torță ale dezvoltării eco
nom .-sociale în perioada ur
mătoare le constituie continua
rea în ritm susținut și la indici 
calitativi superiori a creșterii și 
modernizării bazai tehnico-mate- 
ri®le a societății.- folosirea din 
plin a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane. 
Este semnificativ. în acest sens, 
faptul că cele aproape 3 000 mi
liarde lei investiții prevăzute în 
următorii 15 ani pentru înfăp
tuirea vastului program de dez
voltare economico-socială a țării 
vor fi orientate cu precădere 
spre ramurile de înaltă tehnici
tate care condiționează progresul 
tuturor ramurilor economiei, do
tarea lor cu tehnica cea mai îna
intată, mecanizarea și automati
zarea proceselor de producție. 
Sint obiective a căror înfăptuire 
asigură creșterea avuției națio
nale. ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a 
întregului popor. Transpunerea 
lor în viață vizează deci, deopo
trivă, participarea largă a tine
retului la întreaga viață econo
mică și socială a țării, ridicarea 
gradului de angajare a tinerei 
generații în înfăptuirea sarcini
lor viitorului cincinal, implicarea 
responsabilă a fiecărei organiza
ții U.T.C. din industrie la în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan, la creșterea productivi
tății muncii și ridicarea calității 
produselor. într-un cuvînt la 
bunul mers al întregii activități 
productive. Cu atit mai mult 
sintem chemați să ne aducem o 
contribuție de prim ordin în 
această grandioasă bătălie pe 
care o dă poporul nostru în mer
sul său înainte spre progres și 
civilizație cu cit, nouă, tinerilor, 
ne sint deschise nelimitate ori
zonturi de creație, largi posibili
tăți de valorificare a capacității, 
a cunoștințelor, a elanului revo
luționar. Materializarea amplului 
program de investiții, pe baza 
căruia în cincinalul viitor ur
mează să fie puse în funcțiune 
circa 2 700 capacități industriale 
și agrozootehnice, înseamnă fău
rirea unor largi posibilități de 
afirmare a tuturor membrilor 
societății și. în special, a tineri
lor care vor ocupa cele peste 
1 milion locuri de muncă nou 
create. Dezvoltarea cu prioritate 
a ramurilor de vîrf purtătoare 
de progres tehnic semnifică asi
gurarea unor condiții, optime 
însușirii de noi profesii menite 
să valorifice tot mai mult inte
ligența creatoare. spiritul nova
tor al tinerilor specialiști, al 
tuturor*tadrelor tehnice din eco
nomie. întrecerea utecistă des
fășurată sub deviza ..Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice", etapă nouă, calitativ 
superioară în unirea eforturilor 
de muncă și creație ale tuturor 
categoriilor de tineri, va avea 
astfel ca direcție principală de 
acțiune îndeplinirea exemplara 
de către fiecare tînăr a răspun
derilor ce-i revin la locul său de 
muncă, perfecționarea continua 
a pregătirii profesionale, stimu
larea mai puternică a tineretului 
in înfăptuirea obiectivelor cinci
nalului revoluției tehnico-stiin- 
țifice.

Una din direcțiile fundamen
tale ale politicii economice a 
partidului, în anii viitorului 
cincinal, ca și în deceniul urmă
tor. vizează accelerarea procesu
lui de dezvoltare economică și 
socială echilibrată a tuturor ju
dețelor tării, printr-o reparti
zare teritorială judicioasă a for
țelor de producție. Efectele a- 
cestei politici se vor regăsi 
pregnant. în același timp, și în 
importantele modificări produse 
în structura populației ocupate 
pe județe — la sflrșitul cincina
lului următor. în jumătate din 
numărul total al județelor, 
populația ocupată în industrie 
va depăși numeric pe cea ocu
pată în agricultură —. în ridi
carea nivelului mediu al venitu
rilor populației. în creșterea gra
dului de urbanizare și dezvol
tare culturală a tuturor zonelor 

tării. Toate aceste profunde pre
faceri ce vor caracteriza întrea
ga viață economico-socială și 
spirituală a patriei implică răs
punderi sporite din partea orga
nelor și organizațiilor U.T.C. in 
antrenarea întregului tineret la 
ample acțiuni de muncă patrio
tică pe șantierele din industrie 
și agricultură, la obiectivele edi
litare și social-culturale. în acest 
spirit trebuie înțeleasă și sarci
na de o deosebită importantă ce 
revine fiecărei organizații jude
țene U.T.C. in asigurarea nemij
locită a realizării, prin munca 
patriotică a tinerilor, a cel puțin 
unui obiectiv de investiții. Ac
țiune de mare amploare, aceas
tă inițiativă trebuie privită In 
întreaga ei complexitate atît 
sub raportul participării efective 
a tineretului la construirea noi
lor obiective, cît și a obligațiilor 
și răspunderilor directe ce revin 
organizațiilor U.T.C. în procesul 
recrutării și pregătirii forței de 
muncă destinate noilor capacități 
de producție, in atragerea fie
cărui tînăr intr-o activitate so- 
cial-utilă.

înfăptuirea grandiosului pro
gram elaborat de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român de dezvoltare 
a unei agriculturi moderne, in
tensive. de înaltă productivitate, 
menită să satisfacă într-o tot 
mai mare măsură cerințele de 
consum ale populației, asigurarea 
materiilor prime necesare celor
lalte ramuri ale economiei, nu 
poate fi concepută fără o partici
pare susținută la muncă a tutu
ror lucrătorilor ogoarelor, a în
tregului tineret de ia sate- Va- 
lorificind avantajele noii struc
turi organizatorice, ce asigură in 
mod real concentrarea mani ma
jorități a tinerilor — indiferent 
de preocupările lor de bază — 
în jurul unității economice cen
trale a comunei, organizațiile 
U.T.C. de la sate vor trebui să-și 
fixeze ca esențială direcție 
de acțiune consolidarea econo
mică și organizatorică a unități
lor agricole, prin intensificarea 
activităților politico-educative în 
rindul tinerilor, creșterea comba
tivității lor față de orice mani
festare de indisciplină, organi
zarea mai bună a fermelor și 
brigăzilor de producție prin in
tegrarea uteciștilor în echipe 
mixte de cooperatori și mecani
zatori. soorirea răspunderii a- 
cestora față de executarea la 
timp și de bună calitate a lucră
rilor agricole. Mutațiile profun
de ce vor interveni în însăși 
structura meseriilor satului, ca 
urmare a amplelor programe de 
mecanizare, chimizare. îmbună
tățiri funciare, pun mai mult ca 
oricînd în fața organizațiilor 
U.T.C. necesitatea unor preocu
pări susținute pentru găsirea și 
asigurarea unor forme specifice, 
proprii, de pregătire și formare 
a tinerilor pentru meseriile tot 
mai complexe cerute de exigen
tele unei agriculturi moderne, 
pentru ridicarea nivelului profe
sional al fiecărui tînăr prin îm
bunătățirea, sub toate aspectele, 
a învățămîntului agrozootehnic.

Puternica dezvoltare economi
co-socială pe care o va cunoaște 
tara noastră în viitorul cincinal, 
caracterizată prin numărul mare 
de obiective industriale și agro
zootehnice ce vor intra în func
țiune, prin amplul proces de 
modernizare și înnoire specific 
tuturor ramurilor economiei, prin 
mutațiile calitative noi interve
nite în structura economiei na
ționale. necesită cadre temeinic 
și multilateral pregătite, forma
rea unor specialiști cu o califi
care temeinică, cu o înaltă con
știință socialistă. Corespunzător 
acestor cerințe, în anii următori, 
vor trebui pregătiți și formați 
profesional aproape două milioa
ne de persoane, din care 250 000 
tehnicieni, maiștri, ingineri și 
alte cadre de specialitate. Invă- 
tămîntului îi revine, ca atare, pe 
baza amplului program de mo
dernizare și perfecționare a pro
cesului instructiv-educativ. de 
unire a școlii cu producția și 
cercetarea — inițiat de condu
cerea partidului, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
rolul primordial în realizarea 
prevederilor de pregătire a forței 
de muncă, a cadrelor necesare 
tuturor sectoarelor de activitate, 
în formarea și educarea fiecărui 
tînăr pentru muncă și viață, ea 
veritabil și competent construc
tor al socialismului și comunis
mului. In același timp, pregă
tirea tineretului pentru muncă 
și viață impune, pe lingă răs
punderile sporite ce revin cadre
lor didactice, o participare direc
tă, activă a organizațiilor U.T.C., 
chemate să se integreze mai pro
fund în acest amplu și complex 
proces de transformare revolu
ționară a scolii românești. înce- 
pînd de la educarea tinerilor 
prin muncă și pentru muncă, 
încă de la cea mai fragedă vîr- 
stă, prin lărgirea și diversificarea 
legăturilor cu organizația de pio

nieri. eu școala și familia, în ve
derea înfăptuirii unor programe 
comune de educație a elevilor și 
continuind cu organizarea muncii 
elevilor, din ateliere, ferme șco
lare. pe baza de plan de pro
ducție. cu orientarea practicii 
productive și dezvoltarea activi
tăților de cercetare, cultivarea 
dragostei față de muncă — toate 
acestea reprezintă sarcini de cea 
mai mare importanță ce stau in
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fața organizațiilor U.T.C.. a că
ror îndeplinire trebuie urmărită 
zi de zi.

Educarea revoluționară a 
tineretului, in spiritul 

normelor și principiilor 
comuniste de muncă și 

viață, ale eticii si 
echității socialiste

In deplină concordanță cu 
orientările programatice sta
bilite de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, întrea
ga activitate politică și edu
cativă desfășurată de organele 
și organizațiile U.T.C. trebuie să 
fie orientată în vederea cunoaș
terii temeinice și însușirii de 
către fiecare utecist, de către 
întregul nostru tineret a filozo
fiei marxist-leniniste, a liniei 
politice profund științifice, con
secvent revoluționare a partidu
lui și statului nostru, a aplicării 
neabătute în întreaga muncă și 
viață a tinerilor a principiildr 
și normelor vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste. în acest sens, secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
cu pregnanță de la tribuna celui 
de-al X-lea Congres al U.T.C. și 
a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R : 
..Pentru a fi cu adevărat comu
nist revoluționar trebuie să-ți 
însușești permanent tot ce a 
creat mai bun omenirea în do
meniul științei, al cunoașterii, 
să stăpînești la perfecție cunoș
tințele tehnice și științifice cele 
mai moderne, să poți acționa cu 
rezultate cît mai bune intr-unui 
din sectoarele vieții economico- 
sociale. să fii participant activ 
la întreaga transformare revo
luționară a societății".

Activitatea de traducere în 
viață a prețioaselor indicații ale 
secretarului general al partidu
lui, a hotăririlor forumului ute
ciștilor, la care este antrenat, 
practic. întregul nostru tineret, 
e menită să solicite în cel mai 
înalt grad perfecționarea muncii 
organizațiilor U.T.C.. a asociații
lor studenților comuniști, confe
rind dimensiuni specifice noi 
participării întregului tineret la 
înfăptuirea hotăririlor celui 
de-al XI-lea Congres al partidu
lui, antrenării sale largi la via
ța politică și socială a țării. Or
ganizațiile U.T.C. trebuie să își 
intensifice consecvent eforturile 
pentru așezarea întregii activi
tăți politico-educative pe baza 
direcțiilor actuale și de perspec
tivă izvorîte nemijlocit din prac
tica legării tot mai strînse a 
muncii politice și educative de 
realitățile întreprinderilor in
dustriale. șantierelor, institutelor 
de cercetări și proiectări, unită
ților agricole, școlilor, facultăți
lor. Spiritul revoluționar trebuie 
să devină o componentă funda
mentală a activității organizații
lor U.T.C.. a modului de a gîndi 
și munci al întregului tineret.

In vederea realizării acestei 
înalte sarcini. învățămîntul po
litico-ideologic U.T.C.. toate ce
lelalte forme de educare comu
nistă. revoluționară a tinerei 
generații trebuie sâ asigure ca
drul unitar pentru cunoașterea 
aprofundată, pentru însușirea te
meinică și stimularea traducerii 
neabătute în viață de către în
tregul tineret a Programului 
partidului, în vederea asimilării 

și însușirii de către tineri a nor
melor politice și morale pe care 
le promovează partidul, societa
tea noastră.

în cadrul orientărilor stabilite 
de Congresul al X-lea al U.T.C. 
și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
privind intensificarea activității 
politico-educative o importanță 
deosebită se acordă educării ti
neretului in spiritul patriotis
mului socialist, al mindriei și 
respectului față de trecutul glo
rios al patriei și poporului, al 
Partidului Comunist Român, al 
nobilelor tradiții de muncă și 
luptă ale poporului nostru îm
potriva exploatării și asupririi 
sociale și naționale, a dominației 
străine, pentru apărarea ființei 
sale naționale, pentru o viață 
mai bună, mai demnă, cultivării 
hotăririi ferme a tuturor tine
rilor de a-și consacra toate for
țele. neprecupețind nici un sa
crificiu. la nevoie chiar viața, 
pentru apărarea cuceririlor 
noastre revoluționare. împletind 
în mod strins cunoașterea tre
cutului de luptă al comuniști
lor, al poporului, cu prețuirea 
realizărilor prezentului socialist, 
este necesar ca organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenților 
comuniști, prin întreaga lor ac
tivitate. să determine înțelege
rea profundă și interpretarea 
științifică de către tineri a eve
nimentelor și realităților istori
ce. să acționeze pentru promo
varea unor poziții combative 
față de orice încercare de defor
mare a istoriei patriei, pentru 
dezvoltarea hotăririi tineretului 
de a duce mai departe opera 
înaintașilor de ridicare a patriei 
noastre socialiste pe noi culmi 
de progres și civilizație.

Acționind pentru întărirea 
sentimentului frăției dintre toți 
tinerii patriei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
pentru consolidarea unității mo- 
ral-politice a tineretului, orga
nizațiile U.T.C. și asociațiile 
studenților comuniști au datoria 
de a contribui în strinsă unitate 
la atragerea întregului tineret la 
muncă, la acțiune pentru înfăp
tuirea politicii partidului, pentru 
înflorirea multilaterală a Româ
niei socialiste. Stimulind în rin
dul tuturor tinerilor patriei con
știința că sint fiii unui popor 
care și-a făurit o istorie demnă, 
care a luptat cu dîr2enie pentru 
neatirnare și a pășit cu încre
dere și fermitate spre construi
rea unei noi societăți, fiecare or
ganizație de tineret este datoare 
să acționeze cu fermitate pentru 
dezvoltarea în rindul tinere
tului a conștiinței devotamen
tului față de patrie și partid, a 
hotăririi de a contribui la spo
rirea realizărilor obținute, la 
înălțarea patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație.

Este, de asemenea, de datoria 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
ca. însușindu-și principiile cu
prinse in expunerea prezentată 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Forumul legislativ al țării să 
contribuie activ la înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului, la educa

rea întregului tineret în spiritul 
internaționalismului socialist, al 
solidarității cu lupta forțelor 
revoluționare și progresiste, cu 
eforturile constructive ale po
poarelor lumii pentru instaura
rea la scara planetei a unei noi 
ordini politice și economice, 
pentru triumful idealurilor de 
pace, libertate și progres social.

In documentele Forumului ti
neretului comunist se sublinia
ză puternic ideea potrivit căreia 
creșterea eficienței activității 
politico-ideologice. întărirea va
lorii sale formative și educati
ve impun perfecționarea conti
nuă a formelor și mijloacelor 
muncii de propagandă.

In acest sens, trebuie să se 
acționeze cu mai multă hotărîre 
pentru a imprima un caracter 
sistematic, continuu și eficient 
întregii munci politico-educati
ve. astfel incit tinerii să își for
meze o viziune amplă, dialecti
că despre lume și societate, să 
adopte in permanență o atitu
dine combativă față de influen
țele moralei și ideologiei bur
gheze, față de concepțiile misti
ce și retrograde, să promoveze 
cu consecvență noul în întreaga 
lor activitate, în muncă și viată.

Acționind în direcția orientă
rilor stabilite de Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R. este necesar 
să fie promovată tot mai ferm 
acțiunea comunistă, revoluțio
nara de formare și modelare a 
omului nou. de aplicare con
secventă în viață a principiilor 
și normelor vieții și muncii co
muniștilor. ale eticii și echității 
socialiste, astfel incit fiecare 
utecist, fiecare tînăr să-și însu
șească în adevărata lor esență 
aceste prevederi, să acționeze 
consecvent pentru ca aceste no
bile idei să devină un autentic 
și permanent îndreptar de 
muncă, de viață pentru fiecare 
tinăr al patriei.

Activitatea culturală, inițiată 
și desfășurată de către organele 
și organizațiile U.T.C.. trebuie 
să fie definită printr-o înaltă 
ținută educativă. prLntr-o boga
tă valoare artistică, ajutîndu-i 
pe tineri să-și dezvolte orizon
tul spiritual, să-și organizeze ?i 
să-și petreacă in mod util si in
structiv timpul lor liber. Orga
nele și organizațiile U.T.C. tre
buie sâ participe mai activ la 
conceperea, organizarea și des
fășurarea activității in toate 
asezămintele de cultură, acț:o- 
nind pentru realizarea plenară 
a funcției social-culturale ce re
vine căminelor culturale, case
lor de cultură, cluburilor, pen
tru a asigura un bogat conținut 
politic și educativ tuturor mani
festărilor cultural-artistjce de 
masă organizate pentru și cu 
participarea tineretului.

Sprit revoluționar in 
intrsaga activitate 

de organizație

Analizînd cu înalt spirit de 
răspundere activitatea desfășu
rată de organizația revoluțio
nară de tineret, Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R. au subliniat 
că, sub conducerea și îndruma
rea partidului, în perioada care 
a trecut de la Congresul al 
IX-lea al U.T.C., Uniunea 
Tineretului Comunist a cu
noscut un proces de înnoire și 
perfecționare continuă, de creș
tere a competentelor și atribu
țiilor sale, prin îmbogățirea 
substanțială a formelor specifice 
întregii vieți de organizație, 
prin perfecționarea stilului și 
metodelor sale de muncă.

Hotărîtoare în această direcție 
au fost întîlnirile periodice de 
lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu Biroul C. C. 
al U.T.C. și Biroul Comi
tetului Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R.. care au prilejuit o 
analiză exigentă si profundă a 
întregii activități desfășurate 
de către organele și organiza
țiile de tineret. în spiritul de 
maximă exigență ce definește 
activitatea teoretică și practică 
a secretarului general al parti
dului. Aceste întîlniri au con
stituit veritabile exemple vii, 
mobilizatoare de gîndire și ac
țiune politică, dovezi de înaltă 
răspundere a partidului, a se
cretarului său general, față de 
formarea și educarea comunistă, 
prin muncă și pentru muncă, a 
tinerei generații. în același timp, 
prin concluziile practice, prin 
observațiile critice pe care le-au 
prilejuit, aceste întîlniri de lu
ciu s-au înscris ca momente 
fundamentale, de excepțională 
însemnătate pentru întărirea în
tregii activități politice, educa
tive și organizatorice a organi
zației de tineret, pentru unirea 
și intensificarea eforturilor 
U.T.C. în vederea realizării cu 
succes a sarcinilor ce îi revin 
în formarea si educarea comu
nistă a tineretului patriei.

Practica vieții și muncii de 
organizație, întreaga activitate a 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. au validat integral jus
tețea profundă a orientării sta
bilite de conducerea partidului 
potrivit căreia Uniunea Tinere
tului Comunist trebuie să 
desfășoare o multilaterală acti
vitate politico-educativă și or
ganizatorică în vederea cunoaș
terii $i rezolvării întregii diver
sități a problemelor de muncă 
și viată ale tinerei generații, 
incluzînd în aria ei specifică de 
preocupări nu numai uteciștii, 
ci și întregul tineret al patriei. 
Au sporit și s-au consolidat 
rîndurile organizației, a crescut 

influența sa în rindul tineretu
lui. capacitatea sa de cuprin
dere a tuturor categoriilor de 
tineri — muncitori, țărani, elevi 
și studenți, ingineri, cercetători, 
tehnicieni, intelectuali și .mili
tari — de antrenare largă a tine
rei generații la traducerea în 
viață a sarcinilor stabilite de 
partid.

Acționind în lumina hotărîri- 
lor Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., organizațiile U.T.C. 
au datoria să se preocupe ne
abătut de calitatea politică și 
morală a tuturor membrilor or
ganizației, să insufle fiecărui 
tinăr sentimentul că a fi ute
cist înseamnă a munci și a trăi 
cu adevărat ca un tînăr revo
luționar, a dovedi în orice îm
prejurare spirit de dăruire și 
abnegație în înfăptuirea poli
ticii partidului.

Această înaltă exigență im
pune ca o datorie de primă im
portanță pentru toate organele 
și organizațiile noastre întărirea 
spiritului critic și autocritic, 
promovarea neabătută în toate 
împrejurările a noului autentic, 
revoluționar, în așa fel îneît 
fiecare organizație să devină un 
colectiv combativ, exigent și 
militant, capabil să antreneze 
participarea entuziastă a tineri
lor la înfăptuirea exemplară ă 
politicii partidului și statului 
nostru.

Congresul al X-lea al U.T.C. 
șj Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
au subliniat că este necesar să 
se acționeze cu hotărîre pentru 
crearea de noi posibilități pri
vind participarea efectivă a Ute
ciștilor la întreaga activitate a 
organizației, la adoptarea și a- 
plicarea hotăririlor sale, com- 
bătînd cu fermitate tendințele 
de festivism, de formalism și 
schematism care se mai mani
festă încă în activitatea unor 
organe și organizații U.T.C. In 
acest scop, trebuie să se întăreas
că exigența și responsabilitatea 
față de felul în care sint con
cepute și organizate adunările 
generale, care trebuie să se ca
racterizeze printr-un înalt spi
rit combativ, critic, asigurind 
participarea activă a uteciștilor 
la dezbaterea problemelor lor 
specifice, politice, sociale, edu
cative și de muncă, să antre
neze pe toți tinerii la îndepli
nirea consecventă a hotăririlor 
propriei lor organizații. în ace
lași timp, este necesar să creas
că rolul politic, formativ al a- 
cestora, astfel ca fiecare tînăr 
sa îndeolinească o sarcină de or
ganizație, să se manifeste ca 
un participant activ în viața și 
munca organizației din care face 
parte.

Sarcinile complexe, de mare 
răspundere ce stau în fațș.; Uni
unii Tineretului Comunist im
pun cu necesitate îmbunătățirea 
'permanentă a stilului șC,ferme
lor de muncă, accentuarea*, ca
racterului lor dinamic, viu. ti
neresc, consolidînd. în același 
timp, munca de îndrumare și 
control, incit activul U.T.C. să 
își facă simțită efectiv și efi
cient prezența în organizație. în 
mijlocul tinerilor. De asemenea, 
se impune ca activitatea consi
liilor pe categorii de tineri, pre
cum și a comisiilor pe domenii 
de activitate să fie orientată în 
vederea cunoașterii aprofundate 
și soluționării fenomenelor și 
problemelor specifice fiecărei 
categorii de tineri, în perspec
tiva caracterului unitar al tine
rei generații, aceste organisme 
consultative trebuind să contri
buie efectiv la fundamentarea 
temeinică a deciziilor organelor 
U.T.C., la creșterea gradului de 
eficiență a muncii în organiza
țiile U.T.C. corespunzînd etapei 
actuale pe care o ocupă în 
activitatea U.T.C., cerințelor e- 
ducării comuniste, revoluționare 
a maselor de tineri. In vederea 
reflectării în însuși documentul 
politic și organizatoric funda
mental al U.T.C. a sistemului 
de principii și norme ce orien
tează, într-un cadru unic și u- 
nitar, întreaga activitate de u- 
nire a eforturilor tineretului 
pentru participarea sa activă la 
viata politică, economică și so
cială a tării, Congresul al X-lea 
al U.T.C. a aprobat unele modi
ficări la statut. Prin întreg an
samblul documentelor adoptate 
în care organizația noastră și-a 
însușit Drețioasele indicații, sar
cinile de mare răspundere for
mulate de către secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Congresul al 
X-lea al U.T.C.. Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R. au constituit 
un moment important, de anga
jare activă și entuziastă a tine
rei generații în opera de dezvol
tare economică și socială a pa
triei. de înfăptuire revoluțio
nară a hotăririlor Congresului 
al XI-lea al partidului.

Esențial este ca. acum. în pe
rioada imediat următoare, orga
nele și organizațiile U.T.C. să a- 
sigure cunoașterea si însușirea 
temeinică de către uteciști. de 
către întregul tineret a cuvîn- 
tării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalte docu
mente adoptate de Congresul al 
X-lea al U.T.C. si Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R.. a sarcinilor 
ce revin organizației noastre re
voluționare în vederea antrenă
rii creatoare și responsabile a 
tinerei generații la dezvoltarea 
economică și socială a patriei, 
a educării politice, revoluțio
nare, prin muncă și pentru mun
că, a tineretului, pentru afir
marea sa ca o puternică forță 
politică și socială a prezentului 
și viitorului comunist al țării.

ȘERBAN CIONOFF 
CONSTANTIN DUMITRU

Pe platforma de foraj maritim lansată de curind la apă la Galați 
Foto : O. PLEC AN

INVESTIȚIILE
(Urmare din pag. I)

să se asigure un ritm de muncă 
corespunzător pe toate șantie
rele.

Răspunderi de mare impor
tanță revin in acest sector or
ganizațiilor U.T.C., ele cuprin- 
zînd de fapt pe multe șantiere 
majoritatea constructorilor. Con
gresul al X-lea al U.T.C. a tra
sat sarcina organizației noastre 
revoluționare ca, in lumina pro
gramului de investiții pe peri
oada cincinalului 1976—1980, să 
organizeze ample acțiuni de 
muncă patriotică, fiecare orga
nizație județeană U.T.C. trebu
ind să asigure nemijlocit reali
zarea a cel puțin unui obiectiv 
de investiții, tineretul asumîn- 
du-și răspunderi directe in rea
lizarea lui. Se știe că. potrivit 
politicii partidului de reparti
zare judicioasă a forțelor de 
producție, de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țării, în 
fiecare județ, dar mai ales în 
cele mai puțin dezvoltate, sînt 
prevăzute numeroase obiective 
de investiții. Organizațiile U.T.C. 
au, așadar, suficiente posibilități 
pentru a da viață acestei iniția
tive, pentru a se afirma pe de
plin în îndeplinirea hotăririi 
congresului U.T.C.

în cadrul șantierelor industri
ale și agrozootehnice, orgaaiza- 
țiile de tineret trebuie să-și a-

izvor de inspirație poetică
(Urmare din pag. I)

concentrare imagis- 
,,poeme într-un vers" 

au dimensiunea interi- 
a unor rapsodii : „De 
vreme uihblă. 7- Iancu 
gindul meu ca prin pă-

mai exact, fac portrete con
densate intr-o imagine sau 
revelează luptele într-ro suită 
tropică. Toți Hbreareatizează, 
îritr-d ‘ ‘ '
tică, 
care 
oară 
la o 
prin „________ __ ___
dure" (Istorie). Dar tot el cu
noaște și secretul poemelor 
rapsodice în care perechile 
de rime oferă o muzică nouă 
deși compoziția se bazează 
pe elemente de scriitură cla
sică : „De țară cită frunză și 
iarbă, în jeliri / I-a fost des
tulă vremea la turme și oș
tiri ! / Nu vii cu noi ? Din 
urmă i-aud și pe delături / 
Și nu știu de-i astupă țarină 
ori Qmături /■ Și-i însoțesc 
pe unde nici nu se poate ' 
spune, / Sub Crucile răzlețe, 
în gropile comune. / La săl
ciile plînse și despletite-n 
fum, / Numai pămîniul țării 
mai ține minte cum".

Ion Brad abordează o altă 
modalitate, adoptă tonul de 
cantilenă al versului popular: 
„Mi s-au cuibărit în oase / De 
copil și-acolo zac / Datinile 
păduroase / Din părinți, din 
neamul dac. / Pe la ochi pe 
la ferestre, I Urlă lupii în 
colind / Și vifornițele-aceste 
De istorie m-aprind". (Daci
că). Simbolul lupilor se re
feră Ia steagul dacic, format 
dintr-un cap de lup.

într-un „cîntec șoptit" Za- 
haria Stancu se declară în
drăgostit de patria de azi și 
de cea de mîine, dar o face 
ca și cînd ar declara dra
goste unei iubite terestre, nu 
oficiază într-o ceremonie 
festivă, în care ar suna bine 

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

Anunță scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi didactice : 

FACULTATEA DE FIZICĂ
Conferențiar la Catedra de electricitate, corp solid, biofi 

zică, disciplinele Microelectronică și materiale electronice spe
ciale, Metode electronice în fizica experimentală, poziția 9 ;

Lector la Catedra de optică, spectroscopie, plasmă, discipli
nele Plasmă și radiații, Fizica generală, Fizica plasmei si 
aplicații, poziția 7.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Univer 
sității din București, Bd, Gheorghe Gheorghiu-Dej, nr. 64, în 
termen de 30 de zile de la publicarea acestui anunț în Bule
tinul Oficial, cererea de înscriere împreună cu actele si lu
crările prevăzute de Legea nr. 6, privind Statutul personalu
lui didactic, publicată în Buletinul Oficiat, Partea I, nr, 33, 
din 15 martie 1969, și de Instrucțiunile Ministerului Educației 
și Invâțămîntului nr. 84 539/1969.

Concursul se va ține la Universitatea din București, în ter
men de 2 luni de la expirarea termenului de înscriere.

ducă o mai mare contribuție în 
calificarea și formarea profesio
nală a tinerilor. în întărirea dis
ciplinei, în gospodărirea cu cea 
mai mare răspundere a materii
lor prime și materialelor, a e- 
nergiei și combustibilului, să mi
liteze prin toate formele muncii 
politice și educative pentru fo
losirea integrală a timpului de 
muncă, a utilajelor și mașinilor 
de pe șantiere. La rindul lor^ 
organizațiile U.T.C. din între 1 
prinderile constructoare de ma
șini au datoria să facă tot ce 
depinde de ele pentru realizarea 
în timp corespunzător a utilaje
lor contractate pentru noile ca
pacități de producție, să sprijine 
cu echipe de lăcătuși-montatori 
și alți meseriași finalizarea în 
timp optim a investițiilor. în 
întreaga lor activitate, pe șan
tiere. sau în sprijinirea pro
gramului de investiții orga
nizațiile U.T.C., toți tinerii 
trebuie să pornească de la 
convingerea că ei sînt cei din
ții beneficiari ai condițiilor 
din ce în ce mai bune de muncă 
și de viață, că întreaga politică 
de investiții a partidului și sta
tului nostru vizează de fapt în
florirea continuă a patriei, creș
terea bunăstării tuturor oameni
lor muncii, apropierea tot mai 
accentuată a României de țările , 
dezvoltate ale lumii.

alămurile și instrumentele re
torice. Naturalețea și cursi- 
vitâtea declarației țin de o 
ăuumilă concepție estetică, 
de nef ești vizarea artei poe
tice : „îmi iubbăc mult patria 
de azi / Iubesc și mai mult 
patria de mîine. / E rumen 
timpul ca rumena pîine, / 
Culmile sint pline de brazi *, 
(îmi iubesc mult patria, d.e 
azi).

Am enumerat cîieva moda
lități de expresie ale poeziei 
militante, patriotice, desigur 
nu singurele și fără in
tenția de a le da drept 
modele, ci dorind numai 
să sugerăm diversitatea de 
formule, de ton și de adecva
re pe care această temă fun-?. 
damentală o îmbracă in 
poezia de astăzi. Patrio
tică nu este, in sensi
bilitatea noastră "si ' ' în '
concepția' epocii”'" sbfcUlistC,\ 
numai țib'âzia în ’bării'*tepia;-''' 
tică este ilustrată în mod ex
pres cu cuvintele patrie, e- 
roi, luptă eroică. Ba, uneori, 
poezii care exaltă asemenea 
cuvinte sfinte nefiind poe
zii, adică expresii supe
rioare ale unei viziuni 
personale profunde și ale 
unui conținut de idei ele
vat —• sînt departe de a îm
bogăți tezaurul poeziei noas
tre patriotice și îl depreciază. 
Modalitățile noi prin care 
poeții au depășit retoris
mul se caracterizează prin 
diversitatea tematică tn 
cadrul temei mari, cău
tarea esențelor, o necesară 
cerebralizare și chiar o mo
dernizare a prozodiei. Un 
model rămine Lucian Blaga 
care, prin Mirabila sămință, 
se înscrie în cel mai auten
tic fond de poezie patriotică, 
românească.
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In cîmp, la ora actuală:

• Se ară ultimele suprafețe
• Se fertilizează solul

Raid în cîteva unități agricole din județul Ialomița

„CURSA"

într-un registru aflat la se
diul Consiliului intercooperatist 
Grivița am întîlnit consemnată 
una din ultimele recomandări
ale comandamentului județean. 
Se scrie aici, între altele : „Ur
gentați recoltarea și transportul 
sfeclei de zahăr și transportul 
porumbului la bazele de recep
ție. întregul parc de tractoare 
să fie folosit din plin la arat".

Asemenea sarcini, diferențiate 
de la loc la loc, dar. prioritare 
la ora actuală în continua cam
panie agricolă, se află pe agen
da de lucru a tuturor celor 24
de consilii intercooperatiste din 
județul Ialomița.

Dacă in ceea ce privește sfe
cla și porumbul, activitatea 
decurge într-un ritm bun. ară
turile adinei, în vederea semă
năturilor din primăvară, întîm- 
pină încă greutăți datorită, în 
principal, condițiilor meteorolo
gice. Este ceea ce susținea zilele 
trecute, la fața locului, și tova
rășul Milinton Trif, directorul 
S.M.A. Grivița și președinte al 
Consiliului intercooperatist cu 
același nume. „Recolta toamnei 
a fost bună — ne spune dînsul 

de 
pe 

pro-
la porumb, 
obținut de 
hectare o 
de 7 030 kg. boabe 
condiții de sol

— numai 
pildă, am 
cele 4 300 
ducție medie 
la hectar, în 
neirigat. Circa o sută de remorci 
asigură ritmic transportul la 
baze. Cu arăturile, însă...".

Cu arăturile se petrece feno
menul înregistrat în multe alte 
unități, care au rămas în urmă 
la această activitate : zăpada, 
temperaturile scăzute (în Bără
gan a și viscolit puternic) au 
îngreunat mult munca tractoa
relor. Aici. în Consiliul intercoo-
peratist Grivița. din cele 9 200 
hectare ce urmează a fi însă- 
mînțate în primăvară, circa 
2 000 hectare n-au cunoscut încă

întîlnirea cu tractorul. în ciuda 
faptului că acest consiliu are o 
mare suprafață de lucru (15 000 
hectare), cifra de 2 000 nu este 
deloc neglijabilă, așa cum ne
glijabilă nu este nici o palmă 
de pămînt bun pentru agricul
tură. De la înălțimea acestei 
exigențe s-au mobilizat cei 200 
de mecanizatori, mecanici de în
treținere și șefi ai sectoarelor 
unice de mecanizare la această 
importantă acțiune. Fiecare ceas 
de timp prielnic este folosit cu 
maximă eficiență. S-a arat și cu 
cite trei tractoare la un plug. 
Ultimele zile mai calde au îm
piedicat, însă, și această iniția
tivă : tractoarele se împotmo
leau in pămintul desfundat. 
Cîțiva tineri uteciști au încercat 
un alt experiment. Noaptea, la 
ora 2, ei au fost pe tractor. Pă
mintul — înghețat atît cit să nu 
se afunde agregatul, dar să se 
poată munci — era numai bun 
de arat. Inițiativa a fost imediat 
extinsă în toate cele patru uni
tăți : Grivița, Traianu, Smirna 
și Miloșești. Timp prielnic de 
muncă : orele 2 noaptea — 10 
dimineața. Arătura se face tot 
în cuplu, două tractoare la un 
plug. I-am întilnit pe mecaniza
tori dimineața, trăgînd ultimele 
brazde, cu ochii înroșiți de ne
somn, dar mulțumiți de munca 
făcută. La Traianu se aflau în 
cîmp, alături de tinerii Bărbuc 
Gheorghe. Andrei Fătu, Gheor- 
ghe Moroianu, Constantin Neac- 
șu, și șeful secției, Mihai Duțu, 
însoțit de mecanicii de întreți
nere Dumitru Constantin și 
Stoica Urse, pentru operativitate 
în intervențiile neprevăzute. 
Aceeași imagine și-n celelalte 
cooperative agricole, din cadrul 
cărora ni se recomandă să reți
nem numele tinerilor mecaniza
tori Ștefan Colilie, Gheorghe 
Frățilă, Ion Banciu, Anton Aron,

Ion Iancu, Stan Neagu, care în 
aceste zile de concentrare a 
eforturilor fac dovada întregului 
lor atașament.

Cu dimineața. însă, pentru ei 
începe o nouă zi de muncă, „o 
zi normală de muncă" — după 
cum susține cel mai tinăr dintre 
mecanizatori, Gheorghe Frățilă, 
absolvent numai din vară al șco
lii profesionale. O organizare 
desăvîrșită canalizează eforturile 
către alte activități. Unii merg 
la transportul sfeclei de zahăr, 
alții la lungul convoi al porum
bului spre bazele de recepție. 
Dar cei mai mulți fac drumul 
tot în cîmp, la transportul în
grășămintelor. Suprafețele arate 
sînt fertilizate cu îngrășăminte 
chimice pe bază de superfosfat. 
Sint folosite, pentru aceasta, re
morci speciale, cu dispozitive de 
împrăștiat. La Smirna, pe lotu
rile unde se va semăna sfecla 
de zahăr, este transportat guno
iul de grajd. Participă la aceas
tă importantă acțiune mecani
zatorii Nicolae Popa, Ion Terea- 
că, Ștefan Burlacu, Constantin 
Turcea.

Seara tîrziu, cei mai mulți 
dintre mecanizatorii celor patru 
unități agricole vor beneficia de 
cîteva ceasuri bune de somn, 
pentru ca dimineața devreme, 
de fapt încă din noapte, să-și 
cupleze tractoarele la pluguri. 
Astfel, suprafețele de mun
că se reduc cu fiecare zi 
și noapte de neodihnă. Dînd 
dovadă de voință și spirit 
de dăruire, mecanizatorii din 
această parte de Bărăgan între
prind tot ce ține de ei, pentru 
ca și aceste ultime lucrări din 
cîmp —- arăturile și fertilizarea 
solului — să fie încheiate cit 
mai repede.

I. andreița

CRONICA FILMULUI

MAI MULT DECÎT
O LECȚIE DE DESEN

(U> mare din pag. I)

rilor li se vorbește «loar în tre
cere despre importanța respec
tării disciplinei, a securității 
muncii. Și din această cauză nu 
numai câ tinărul are greutăți în 
procesul de integrare, dar in- 
greuează bunul mers al produc
ției in secția respectivă, se ex
pune unor accidente. Dintr-o 
statistică întocmită la Ministerul 
Muncii reiese că cele mai multe 
accidente s-au produs datorită 
necunoașterii, de către tineri, a 
unor norme elementare de teh
nica securității muncii, abateri
lor de la regulamentul de ordi
ne interioară al întreprinderilor 
și instituțiilor. Desigur că o 
mare vină în producerea acestor 
accidente revine școlilor care 
nu i-au pregătit îndeajuns de 
bine înainte de a-i trimite în 
producție.

Cu ocazia unei analize a mo
dului de predare și însușire a 
cunoștințelor de protecția mun
cii efectuate de un colectiv for
mat din cadre de specialitate din 
Ministerul Educației și învăță- 
mintului. Consiliul Central al 
U.G.S^R.. C.C. al U.T.C. $i Mi
nisterul Muncii în mai multe in
stitute de învățămînt superior 
tehnic, licee și școli profesionale 
au fost scoase în evidentă se-' 
rioase deficiențe. Deși pină în 
1973, ,,Protecția muncii" a con
stituit obiect de predare distinct 
în planurile de învățămînt ale 
tuturor facultăților tehnice, în- 
cepînd din anul trecut această 
disciplină nu mai apare ca obiect 
de studiu decît în programele 
Institutului; ăgrdhomjc din Iași 
și Instîtutuiui ■ de 'rtrihe“dirl PeJ‘ 
troșani. O\serie de facultăți ’Care 
pregătesc.specialiști epșț-gfc- „
tică, electronică. -eUcțrotelpjriL,., 
automâtî^ăfiT “ ’foYkj-exfractii, 
construcții nu asigură în nici 
un fel studenților însușirea unor 
cunoștințe de protecția muncii,

foarte necesare in activitatea lor 
de viitori specialiști. Unele ma
nuale sau cursuri cum sint : 
..Manual pentru electronică, in
stalații și mașini de construcții" 
(582 pagini. Editura didactică și 
pedagogică) sau cursurile „E- 
chipament de extracție", „Ex
tragerea petrolului și a gazelor", 
„Exploatarea sondelor", folosite 
la Institutul de petrol din Plo
iești, nu fac nici o referire la 
măsurile obligatorii de protecția 
muncii ce trebuie luate la exe
cutarea unor asemenea lucrări. 
Multe unități școlare nu au ma
nuale cu normele republicane 
sau departamentale de protecția 
muncii și deci nici nu cunosc a- 
ceste norme, pe care ar trebui 
să le pună la dispoziția cursan- 
ților. Din cele 91 meserii care se 
însușesc prin școli profesionale, 
doar la 7 din ele (cele cu pro
fil minier) disciplina protecția 
muncii mai figurează ca obiect 
distinct de studiu în planurile 
de învățămint. Ce este Și mai 
rău, este faptul că nici maiștrii, 
cei cărora le revine în între
prindere sarcina să răspundă de 
disciplina și securitatea muncii, 
nu mai sînt -pregătiți în acest 
domeniu. Capitolul obligatoriu 
cu „măsuri de protecția mun
cii" din lucrarea de diplomă a 
unui maistru’ nu mai apare în 
lucrări de cîțiva ani. Manualele 
de specialitate (acolo unde a- 
cestea există) tratează neconvin
gător problematica unor activi
tăți complexe, în care riscul ac
cidentării, în situația necunoaște
rii normelor de exploatare a 
mașinilor și instalațiilor. este 
mare. Ca urmare și cunoștințele 
celor care predau lecțiile de 
protecția muncii și desigur și 
ale.celor- care „le sț.udifl?Ă. sint 
superficiale. Iată un singur -.e* 
xemplu : în urma testărilor fă
cute la o grupă de studenți în 
laboratorul Facultății de energe

tică din cadrul Institutului poli
tehnic București la întrebarea 
„cum se acționează pentru acor
darea primului ajutor în caz de 
electrocutare ?“ respectivii stu
denți au răspuns că „se va pro
ceda la scoaterea victimei de 
sub tensiune, după care se va 
proceda la transportarea aces
teia în spate pină la cel mai 
apropiat punct sanitar

în scopul asigurării unor con
diții optime de lucru în toate 
domeniile de activitate, în sco
pul creșterii securității la fie
care loc de muncă, statul nostru 
face importante eforturi. Numai 
în anul 1974 s-au cheltuit 630.3 
milioane lei pentru confecționa
rea de echipamente de protec
ție. gama sortimentală a acesto
ra cresclnd de la 115 sortimente 
în 1972 la 210 în 1974. Importan
te fonduri au mai fost alocate 
în această perioadă pentru con
fecționarea de instalații pentru 
ventilație și reducerea zgomote
lor. Cu atit mai mult, obligația 
noastră, a tuturor, de a cunoaș
te și respecta cu strictețe nor
mele de tehnica securității mun
cii crește în aceste condiții res
ponsabilitatea școlii, a celor care 
pregătesc viitorii muncitori sau 
specialiști, de asemenea. Așa 
cum am arătat, nerespectarea 
disciplinei, a normelor de teh
nica securității muncii are im
plicații atit asupra vieții noas
tre, a celor din jur, împreună cu 
care lucrăm, cit și asupra pro
ductivității muncii, a calității 
produselor sau lucrărilor efec
tuate. Tn atelierele școală, în 
laboratoare sau în secțiile unde 
tinerii efectuează practica de 
producție, munca trebuie orga
nizată la fel ca în întreprinde
re, ca în uzină, trebuie asigurat 
acel climat de muncă necesar 
formării multilaterale a tutu* 
ror cadrelor necesare economiei 
naționale.

Nu-i prea îndepărtată vremea 
cind un debutant in filmul ro
mânesc (mai ales in postura de 
regizor) era un fel de rara 
avis privită de unii cu rezerve 
mai mult sau mai puțin înteme
iate, de alții cu superioară con
descendență, iar de cițiva, cu un 
excesiv de zgomotos entuziasm. 
Ce-i drept, nu toți debutanții au 
depășit între timp stadiul „pro
misiunilor', inălțînd ștacheta e- 
xigenței, năzuind spre cote ar
tistice mereu mai înalte.

Lucrurile s-au schimbat evi
dent, de atunci, in cinematogra
fia noastră. O dovadă conclu
dentă este acest an care a 
început și se încheie sub sem
nul unor debuturi regizorale cu 
totul ieșite din comun. In ia
nuarie, tinărul Constantin Vaeni, 
ne-a prezentat acel uluitor 
,.Zidul", prin care ne demonstra, 
cu argumente artistice inedite, di
mensiunile psi
hice și spiritua
le ale tăriei de 
neinfrint a co
muniștilor in a- 
nii luptei ile
gale. în decembrie, un alt tinăr, 
al cărui nume — Mircea Dane- 
liuc — era multora dintre noi 
complet necunoscut ne-a adus, 
in „Cursa'1, un crimpei de viață 
in care se reflectă — cu o au
tenticitate impresionantă — com
plexitatea a ceea ce uneori, cu 
prea multă ușurință, numim 
„profilul moral al omului nou".

Prețuind o idee de Petru Vin- 
tilă, scenaristul Timotei Ursu 
(nu demult debutant ca regizor 
in „Decolarea") a optat pentru 
o construcție dramatică de o de
rutantă simplitate. întilnlndu-se 
intimplător, doi bărbați și o fe
meie sint siliți de împrejurări să 
parcurgă împreună sute de ki
lometri, pe un trailer care 
transportă un utilaj de 80 tone. 
Asta-i tot ! Nu-i așa că am auzit 
de multe ori asemenea istorii și 
nu s-ar putea spune că varia- 
țiunile pe această temă ne-au 
lăsat impresii prea trainice ?

Prin „Cursa" insă un mă
nunchi de tineri cineaști ne-au 
dovedit că Talentul (nu l-am 
scris intimplător cu majusculă), 
inteligența, sensibilitatea, recep
tivitatea fațo de adevărul cel de 
toate zilele pot transforma cea 
mai banală povestire intr-o 
creație cinematografică de ne
uitat. In majoritatea cazurilor 
sîntem puși in situația de a ana
liza intr-o cronică de film fie
care compartiment in parte pen
tru că, de obicei, contribuția u- 
nuia sau altuia dintre ele are 
yarticularități bine delimitate, 
n acest caz există o atit de 

perfectă sudură intre concepția 
regizorală și aportul celorlalți 
membri ai echipei incit tot ce 
vom discuta se referă, într-un 
cuvint, la creatorii filmului.

De ce ne place atit de mult 
filmul ..Cursa", de ce ne sim
țim implicați direct, de la prima

pină la ultima imagine, in tot 
ce se întimplă pe ecran, de ce 
ne vin pe buze replicile cu ci- 
teva secunde înainte de a le 
rosti personajele, de ce ne însu
șim integral sensurile și con
cluziile investigației etice în
treprinse de cineaști ? în primul 
rind, fiindcă ne intilnim în a- 
cest film cu oameni, ca noi toți, 
cu oameni pur și simplu. Cu oa
meni așa cum sint în viața de 
fiecare zi și nu cum își închipuie 
unii creatori că ar trebui să 
fie ; cu faptele și gindurile și 
sentimentele oamenilor așa cum 
sint in realitate, nu cum ar dori 
unii să fie. Savu, Panait și Ma
ria sint oameni cu o structură 
sufletească complexă, nu sint 
nici buni, nu sînt nici răi, sînt 
contradictorii, sint oscilanți, sînt 
puternici, dar și slabi, sint veseli, 
dar și triști, au un bagaj de 
trăiri, de amintiri, de năzuințe 

pe care-l poartă 
cu discreție, dar 
care alimentea
ză, intr-un fel 
sau altul, fiecare 
din reacțiile sau

atitudinile lor. Sint adevărați. 
Și tot ceea ce li se întimplă 
(filmul are multe momente de 
suspens și de puternic drama' 
tism) și toată comportarea lor in 
împrejurările date se adună în
cetul cu încetul, se concentrează, 
devenind o sinteză a noțiunii de 
omenie, dar nu una oarecare, ci 
aceea proprie oamenilor acestui 
pămînt și acestui timp.

Fără îndoială că s-ar putea 
scrie pagini intregi cu analize 
amănunțite despre personalita
tea și stilul foarte bine contu
rat încă de pe acum, ale lui 
Mircea Daneliuc, despre cum se 
evidențiază ele în cutare sau 
cutare secvență, intr-un unghi 
sau altul de filmare. în compo
ziția de cadru etc. S-ar putea 
discuta la nesfirșit despre fe
lul cum izbutește aparatul de 
luat vederi, minuit de operatorul 
Florin Mihăilescy (un debutant 
cu trei filme de răsunet in acest 
an), să pătrundă pină in cele 
mai ascunse tainițe ale sufletu
lui personajelor sau' să confere 
o funcție dramatică celor mai 
obișnuite peisaje sau obiecte. Șt 
cite s-ar putea spune despre a- 
cest uluitor actor care este 
Mircea Albulescu, despre far
mecul și naturalețea lui Con
stantin Diplan și despre tulbură
toarea frumusețe a debutantei 
Tora Vasilescu (ea determină in 
ultimă instanță, prin personali
tatea ei, admirabilul echilibru al 
relațiilor omenești zugrăvite in 
film).

Desigur, toate acestea ar fi ne
cesare și binevenite. Dar mult 
mai important de relevat ni se 
pare rezultatul lor final: ade
vărul, sinceritatea, profunzimea 
și sensibilitatea acestui film care 
certifică maturizarea cinemato
grafiei românești.

LUCIA BOGDAN

Despre Antal Imre, un tînăr 
profesor suplinitor din comuna 
Lunca de Sus (județul Harghi
ta), se auzise cite ceva și pe la 
Miercurea-Ciuc. Nu prea mult și 
nici prea clar. Abia după ce l-am 
cunoscut, mi-am dat seama că 
el însuși nu-și ajuta prin nimic 
faima (să-i zicem totuși așa), 
faimă propagată confuz, reme
morată cind și cînd, palid, ca 
frumoasele aduceri aminte. 
„Nu-mi fac decît meseria" — 
îmi repeta el mereu. Ce în
seamnă. in definitiv, „a-ți face 
meseria" ? în primul rind, ca să 
folosim terminologia concisă a 
regulamentelor de ordine inte
rioară, corectitudine, îndeplini
rea integrală a obligațiilor pro
fesionale, exigentă în raport cu 
rigorile domeniului ș.a.m.d. La 
Antal Imre se puteau descoperi 
toate aceste lucruri. Ca la atîți 
alți profesori de desen. Dar ele, 
la un loc, nu puteau explica pe 
deplin succesul său. De pildă, 
numeroasele premii internațio
nale și naționale acordate elevi
lor săi. reproducerea lucrărilor 
lor în diverse ’ reviste pentru 
copii și tineret etc. De ce dese
nează atît de frumos, cu atîta 
fantezie, copiii din Lunca de 
Sus? Programa analitică este doar 
aceeași pentru toată lumea. „Me
toda" însă... Metoda nu poate fi 
decît a omului. Decît omul. Să 
vedem cum se desfășoară o lec
ție de desen aici. Ca oriunde, 
debutează prin propunerea unei 
teme. Dar mai apoi nimeni nu 
lucrează, ci discută. întreabă, 
pînă lămuresc ceea ce s-at pu
tea face. Pe nesimțite, lecția de 
desen devine o lecție de litera
tură. de istorie, de anticipație 
științifică, de zoologie, de econo
mie sau mai știu eu ce. înainte 
de a desena războiul de indeoen- 
dență de Ia 1877, de exemplu, 
profesorul și elevii „recapitu
lează" episoadele sale, semnifi
cația sa ; înainte de a imagina 
satul natal în anul 2000 se cerce
tează (mai exact spus ar fi vi
sează) ceea ce l-ar putea trans
forma peste timp.

— „Tovarășe profesor, vom 
avea aeroport în anul 2000 la 
Lunca de Sus ?“ — „Posibil, vine 
răspunsul. Dacă-1 vom construi". 
Și așa satul din desene are și 
aeroport, și turn de televiziune, 
și două gări, și autostradă, și 
blocuri cu douăzeci de etaje, și 
supermagazine. Totul pâre sim
plu. Omul de la catedră n-ar

avea altceva de făcut, aparent, 
decît a nu stingheri spontaneita
tea copiilor. Numai că sponta
neitatea cere tact, o adîncă înțe
legere a psihologiei lor, proce
dee pedagogice în care conclu
ziile conturate persuasiv vin de 
la ..discipoli" și nu de la „maes
tru". „Doresc. — ne relata Antal 
Imre — să-i învăț a gîndi, a sta
bili relații între fapte, uneori fie

plastică

și fantezist, pentru că îi vreau 
cutezători, îndrăzneți, vreau sa 
înțeleagă că imaginarul e reali
zabil în măsura în care, în patria 
noastră, întreprindem ceva pen
tru asta, că tot ceea ce facem 
noi aici, în satul nostru natal, 
facem pentru bunăstarea țării, 
pentru, istoria noastră de azi și 
de mîîne".

Mă gîndesc că profesorul de 
desen face, înaintea unor lecții 
de artă, adevărate lecții de edu
cație patriotică și civică. 
Puțini — poate nici unul ! — 
vor deveni peste timp artiști. 
Dar el știe că toți trebuie să 
devină oameni de nădejde, ade- 
vărați, în stare să se dăruiască 
și să aibă ce dărui. El îi învață 
foarte multe lucruri despre artă, 
transformînd adeseori propriul 
atelier în sală de clasă. Incepînd 
cu tradiția folclorica locală și 
nu numai locală și sfîrsind cu 
tehnici mai aparte ale artei :

gravură, sculptură etc. „Vreau 
să înțeleagă — spunea el — cum 
este realizat un lucru, ce dificul
tăți și ce frumuseți ascunde, 
cum să se apropie de o operă 
de un anumit gen. Nu teoretic, 
ci lucrînd". Gravura, de pildă, 
au început-o pe o buca' de li
noleum „decupată" dinți-o par
doseală. Cu dălți improvizate din 
sîrmă și penițe. Astăzi au tot ce 
le trebuie. Profesorul le-a pro
curat de toate. Profesorul care îi 
vizitează acasă și care le pune 
la dispoziție propria lui casă, 
care-i îndeamnă să lucreze me
reu în orele de răgaz, care știe 
de ce culorile unora „plîng" și 
de ce culorile altora „surid". 
Profesorul care multă vreme 
după absolvire — căci nu e la 
prima serie pe care o îndrumă 
și o pregătește astfel — le ur
mărește destinul „artistic" și 
neartistic în localitățile unde 
acum trăiesc și studiază- Profe
sorul care, mi-a mărturisit, a 
„urit" de copil desenul, care nu 
are amintiri prea plăcute despre 
orele de desen trăite ca elev.

Antal Imre s-a născut în a- 
cest sat. în casa unde locuiește 
astăzi, și unde astăzi și are pro
priul său atelier de gravură. 
Aici va rămîne, nu-și va părăsi 
satul, elevii, școala, deși i s-au 
făcut oferte avantajoase, la oraș, 
pe posturi de creator în indus
trie, cadru didactic la liceu. își 
iubește satul și oamenii săi. Știe 
că aici pot și trebuie înfăp
tuite lucruri temeinice. „Cineva 
trebuie să fie dascăl — spunea 
el. Dar, dacă este, să fie un a- 
devărat dascăl. Și vă rog să mă 
credeți, e atît de greu sau atît 
de ușor, atît de important sau 
atit de neimportant pe cît sîn- 
tem dispuși să considerăm noi 
acest lucru". Antal Imre îmi a- 
trăgea mereu atenția că nu este 
decît un om obișnuit. Care își 
face meseria. Voi spune că ne 
trebuie mulți asemenea oameni 
obișnuiți, oameni care își fac 
meseria, iubind-o. Cu pasiune, 
fără rezerve. Așa cum o face și 
el străbătînd zilnic drumurile de 
munte ale județului, aducind de 
la catedrele celor trei școli, din 
Lunca de Sus, Ugra și Izvorul 
Trotușului bucuria frumosului,. 
Și a luminii. Deși e numai su
plinitor.

C. R. CONSTANTINESCU

(Urmare din pag. I)

- Nenorocitul de mine I - s-a 
plins el. Abia pe urmă am în
țeles ce am făcut...

Și-a scos portmoneul. Avea 
în el trei fotografii, ale unor co
pii, Una, reprezentîndu-1 pe cel 
mai mic, era în culori.
- Are trei ani și jumătate... 

Și nu l-am văzut niciodată. 
Decît în fotografie...

Ne-a arâtat o legitimație, de 
găzduire temporara. O avea de 
4 ani. Ne-a povestit câ tocmai 
avusese o discuție cu un pro
prietar de restaurant care-l pu
sese la niște munci cu totul mi
zere (curâțâtor de spații sani
tare, cârâtor de resturi alimen
tare). Plecase fiindcă descope
rise câ era exploatat. Fiind un 
„fugit" îl plâteau cu o treime 
din ceea ce pretindea pentru 
aceeași activitate un muncitor 
american necalificat. El, care la 
Timișoara era respectat ca 
maistru constructor și care pri
mise din partea tovarășilor sâi 
învestitura sâ-i reprezinte - un
de ? - într-o țara a tehnicii, în 
R.F.G.

Băieții și fetele care erau cu 
noi, și care abia așteptau sâ se 
întoarcă acasă, ascultau tul
burați.

— Mâ omoară singurătatea, 
ne-a spus. Și dorul de copii...

- De ce nu te întorci ? a că
zut, dintr-o dată, întrebarea.

- Cunoșteai legile înainte de 
a ieși din țară ?

- Da... Adevărul este că sînt 
un nenorocit... Cît vă invidiez câ 
'plecați mîine și că vă duceți 
acasă...

Ce-i puteam spune ? Ne-a 
cerut un sfat, l-am spus să se

în mîini fotografia a trei copii 
pe care el însuși i-a părăsit...

Ei, da I Clipa aceea, de îm
pietrire generală, de stupefacție 
amestecată cu revolta pentru un 
gest incredibil - trădarea, fuga I 
- mi-a revenit deodată în min
te acum, cînd parcurgeam stră-

Un rătăcit prin New-York
- Nu mai pot. Celor care au 

plecat în misiune peste hotare 
trimiși de statul nostru, și tră
dează, li se aplică sancțiuni. 
Am fost judecat și condamnat.

Pentru prima dată o pedeapsă 
penală nu-mi atrăgea în mod 
serios atenția. Mă gîndeam cum 
l-ar fi judecat soția lui, copiii 
lui, ce pedeapsă i-ar da ei. 
Poate că, dacă vor citi aceste 
rînduri, ne vor comunica păre
rea lor...

adreseze conducerii statului nos
tru sau să aibă curajul de a-șl 
primi pedeapsa.

Nu știu ce va fi făcut. Acum 
însă, cînd vine Anul Nou, acum 
cînd străzile orașelor noastre 
sînt pline de forfota părinților 
și copiilor, aflați laolaltă, acum 
cînd noi toți trăim, ca orice ro
mân, bucuria de a fi cu ai noș
tri, aici, de a fi alături de toți, 
acasă, mâ gîndesc la nenoroci
tul acela rătăcit singur prin ma
halalele New York-ului, purtînd

zile Bucureștiului ce se pregă
tește de revelion.

Mii și mii de oameni cu copii 
de virsta acelora ai cetățeanului 
care, probabil, se mai află ș’ 
acum într-una din suburbiile 
New-York-ului ies fericiți din 
magazine cu brațele încărcate, 
în ferestrele caselor au început 
să se aprindă brazii împodobiți ; 
cei mici de tot îl așteaptă pe 
Moș Gerilă, acel „moș" bun și 
darnic despre care cei mai mari 
știu câ, în realitate, el este... 
TATA.

Și iată întrebarea, inevitabila 
întrebare dureroasă : în casa a- 
ceea de pe malul Begăi, din 
care un tata a fugit ca un in
conștient, sau ca un laș, copilul 
— de 4 ani acum — nu-l așteaptă 
și el pe bunul și darnicul Moș 
Gerilă ? Sigur, el va veni. El va 
fi mama însăși, care muncește 
să-i crească pe toți trei copiii. 
El va veni și la întreprinderea 
unde lucrează mama. Nu există, 
la noi, copil la care să nu vină 
Moș Gerilă. Dar mă gîndesc, 
din nou, la tatăl rătăcit pe stră
zile New-York-ului. Ce caută el 
acolo ? Toți ai lui, singurii de 
fapt ai lui, sînt acum în jurul 
unui pom de iarnă, în casa lor.

— Unde locuiești ? îmi aduc 
aminte că l-am întrebat.

— Departe...
— Bine ?
— Prost...

— Lucrezi ? Ce cîștigi ?
Angajări scurte, munci numai 

necalificate.
- N-am acte... Americanii te 

țin 7-8 ani în verificare pînă îți 
dau cetățenia...

- Sînt legile lor. E dreptul lor, 
i-am spus. Vinovatul știi cine 
este...

Oferiți cît mai multe bilete 
celor dragi pentru

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ
PRONOEXPRES

a REVELIONULUI
DIN 11ANUARIE 1976

se atribuie cîștiguri în- 
EXCURSII ÎN 

AUTOTURISME, BANI,
® Se acordă cîștiguri suplimentare din fond special;

• Se extrag în total 38 de numere;

• Se efectuează 7 extrageri, în 3 faze

• Se atribuie cîștiguri fixe în autotu risme la prima categorie de la toate 

fazele tragerii.

® Se acordă 14 categorii de cîștiguri.

Procurați cît mai multe bilete și oferiți-le celor dragi.

î
î

I
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î
î
î 
î
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Oficiul național de turism
„Carpați" București

prin Agenția de excursii cu turiști români in 
străinătate și oficiile 
ganizeazâ variate și 
viduale sau in grup

• R.P. BULGARIA 
ți Ruse ; 1-4 zile) ;

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

• R.D. GERMANA
da, in tranzit Praga, 
perioada Tirgului de 

>ig) i

județene de turism or- 
atractive excursii indi- 
in :
(Sofia, Plevna, Tirnovo

(Berlin, Leipzig, Ores- 
program special in 

primăvară de la Leip-

R.P. 
zile) 
R.P.

POLONA (Varțovia ți Cracovia ;
I
UNGARA (Budapesta sau Buda-

6-9

pesta-Eger ; 6-7 zile) ;
• U.R.S.S (Moscova, Leningrad, 

Chiținău, Odessa, Cernăuți, Lvov, 
Erevan, Baku, Vilnius, Riga, Tallin,

Kiev, 
Tbilisi, 

Samar*

kand, Buhara, Așhabad) ; 12 tipuri de ex
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 ;
• R.D. GERMANA - R.P. UNGARĂ.
Pentru cei ce călătoresc individual sau pe 

cont propriu se asigură schimbul de valută 
ți rezervări de locuri la tren ți cursele aerie
ne externe.

Informații ți inscrieri - individual sau prin 
delegații de intreprinderi, instituții sau or
ganizații obțtețti - Io Agenția de excursii cu 
turiști români in străinătate din București. 
?aleo Victoriei 100, tel. 16 44 31 și la toate 
oficiile județene de turism din țară.

PUBLITURISM



TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Malta, 
ANTHONY MAMO, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți sincere mulțumiri din partea mea și a po
porului maltez pentru amabilul mesaj de felicitări pe care mi l-ați 
trimis cu ocazia Zilei naționale a Republicii Malta.

de peste hotare „Scînteia tineretului"
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-------------------------- -
Prima sesiune a

Adunării Populare

Supreme a

R.P.D. Laos

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al Noii 
Zeelande, R. P. MULDOON, următoarea telegramă :

Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitare. Vă asigur că este și intenția guvernului meu 
de a consolida relațiile prietenești existente între cele două țări 
ale noastre.

Vizită prietenească 
la Plovdiv

Situația din Portugalia

al anului 1975

SESIUNEA COMISIEI MIXTE 
GUVERNAMENTALE ROMÂNO- 
BULGARE DE COLABORARE E- 
CONOMICĂ Șl TEHNICO-ȘTI

INȚIFICĂ

Huma Zanfard și pe prințesa

încheierea cu succes a Con
ferinței pentru securitate și coo
perare in Euro 
inalt niv 
semnificativ ev 
țional al anului 
poarele europei 
in cadrul unui 
ședințele Finlai 
konen. Conferința are. de ase
menea. o mafe semnificație pen
tru întreaga lume. Scopul aces-

la cel mai 
constituie cel mai 

.eniment interna
ți 1975 peniru po
ne — a declarat, 
ii interviu, pre- 
mdei. Urho Kek-

tei reuniuni a fost crearea unui 
sistem de securitate generală in 
Europa. Ne exprimăm speranța 
că. in urma documentelor adop
tate la cel mai inalt nivel, pacea 
pe continentul nostru se va con
solida. iar destinderea va deveni 
un factor permanent al relațiilor 
internaționale.

Actul final adoptat constituie 
un program ce prefigurează vii
torul Europei.

Răutu, 
Politic

Leonte 
Comitetului
C.C. al P.C.R.. pre-

• Mesaj al Consiliului Revoluției adresat poporu
lui portughez • Declarația premierului Azevedo 
despre situația economică a țării • Comunicat 
privind organizarea de alegeri pentru Adunarea 

legislativă

La Vientiane au începui 
lucrările primei sesiuni a 
Adunării Populare Su
preme a Republicii Popu
lare Democratice Laos.

Tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, directo
rul general al Institutului Central 
de Cercetări Chimice, a primit, 
miercuri, pe prințesa Hala Aly- 
assini. pe prințesa Homa Zan
fard și pe prințesa Flora Sulli
van Alyassini, care întreprind 
o vizită în țara noastră cu oca
zia inaugurării liniei aeriene di
recte București-Kuweit.

în cursul întrevederii, oaspe
tele au formulat aprecieri elo
gioase asupra celor văzute in

timpul șederii lor în țara noas
tră, asupra realizărilor obținute 
de poporul român. în contextul 
general al bunelor relații ro- 
mâno-kuweitiene. a fost expri
mată dorința ca și in viitor co
laborarea dintre cele două po
poare să se extindă tot mai 
mult, să se intensifice vizitele 
reciproce, schimbul de experi
ență în diferite domenii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie.

Tovarășul 
membru al 
Executiv al 
ședințele părții române in Co
misia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. care 
se află în Bulgaria cu prjlejul 
celei de-a XH-a sesiuni a co
misiei, a vizitat, miercuri, o- 
biective industriale și social- 
culturale din orașul Plovdiv.

în timpul vizitei, a fost înso
țit de Ivan Abagiev, ambasado
rul R.P. Bulgaria la București, 
și Țvetan Țenkov, vicepreședin
te al C.S.P. al R.P.B.

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul României la Sofia, 
Trofin Simedrea.

în aceeași zi. tovarășul Leonte 
Răutu a plecat spre patrie.

anului, 
adresat 

mesaj
Cu prilejul încheierii 

Consiliul Revoluției a 
poporului portughez un 
în care se face un bilanț al cu
ceririlor obținute în ultima pe
rioadă, evocînd, totodată, pro
blemele care confruntă în pre
zent țara. Documentul transmis 
de agenția A.N.O.P. apreciază 
anul 1975 ca unu! dintre cele 
mai bogate în evenimente din 
întreaga istorie a Portugaliei.

Mesajul evocă patriotismul, 
devotamentul și conștiința poli
tică pe care poporul portughez 
a știut să le păstreze în perioa
de dificile și grave.. Aceasta va 
constitui principala garanție a 
menținerii revoluției pe o linie 
politică corectă.

Documentul se referă. în con
tinuare, la dificultățile care vor

trebui depășite, arătând că cea 
mai mare parte dintre acestea 
sint consecința inevitabilă a ac
tivității regimului anterior și a 
perioadei de tranziție către o so
cietate nouă. „Nu se poate con
strui o țară fără a trece printr-o 
fază de sacrificii mari. Societa
tea nouă astfel construită va fi 
mai dreaptă și mai liberă — a- 
cestea fiind marile obiective 
pentru care va trebui să luptăm 
împreună".

în cuvîntul de deschidere ros
tit de președintele Adunării 
Populare Supreme, Sufanuvong, 
sint relevate sarcinile care revin 
Adunării în regimul republican 
democratic și popular instaurat 
în Laos. Sarcina primordială a 
tuturor membrilor Adunării, a 
întregii națiuni laoțiene este de 
a edifica un Laos pașnic, inde
pendent. democratic. unificat, 
prosper și progresist, care să 
contribuie la promovarea cau
zei păcii, independenței națio
nale. democrației și progresului 
social in sud-estul Asiei și în în
treaga lume — a spus Sufanu
vong.

VIZITA ÎNTREVEDERI

în ni 
mii au 
rile 
28-a anive
Republicii

COJ

Miercuri dimineața a sosit în 
Capitală Miloș Minici. vice
președinte al Consiliului Exe
cutiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, care, la invi
tația ministrului afacerilor ex
terne al României. George Ma
covescu. face o vizită priete
nească de lucru in țara noastră. 
Oaspetele este insoțit de Nikola 
Milicevici, adjunct al secretaru

lui federal pentru afacerile ex
terne, de alte persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au venit in întâmpinare 
George Macovescu. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. funcționari 
superiori din M.A.E.

Erau prezenți ambasadorul 
României Ia Belgrad și amba
sadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, precum și membri ai celor 
două ambasade.

★
Tn cursul după-amiezii au 

avut loc convorbiri ir.tre George 
Macovescu. ministru^ afacerilor 
externe al României, și Milos 
Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal. se
cretar federal pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei.

Cu acest prilej, a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția 
constant ascendentă pe care 
o cunosc raporturile tradițio
nale de prietenie dintre cele 
două țări, hotărirea de a adinei 
și diversifica in continuare re
lațiile lor politice, economice, 
științifice, culturalo și in alte 
domenii, corespunzător orientă
rilor stabilite prin înțelegerile 
dintre președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Iosip 
Broz Tito.

Cei doi miniștri au făcut, 
totodată, un schimb de păreri 
asupra principalelor probleme de 
interes comun ale vieții inter
naționale contemporane.

Au participat, din partea ro
mână, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Virgil Cazacu, ambasa
dorul României la Belgrad. Va
lentin Lipatti și Ion Ciubotaru, 
directori în M.A.E.

Din partea iugoslavă au luat 
parte Nikola Milicevici. adjunct 
al secretarului federal pentru a- 
facerile externe. Petar Dodik, 
ambasadorul Iugoslaviei la 
București, și Bojidar Bukumirici, 
director adjunct în Secretaria
tul Federal pentru Afacerile Ex
terne.

Miercuri, la amiază, generalul 
de armată Ion Ioniță. ministrul 
apărării naționale. împreună cu 
Traian Dudaș. ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
au avut o întrevedere cu delega
ția siriană, condusă de Noma a 
Al-Zein. ministrul transporturi
lor al Republicii Arabe Siriene, 
care ne vizitează țara cu prilejul 
zborului inaugural pe ruta 
București—Damasc—Kuweit.

La întrevedere a luat parte și 
Walid Al Moualem. ambasadorul 

la

letarii* din Moscova, membru 
colectiv al Asociației de 
prietenie so\-ieto-române 
(A.P.S.R.). a avut ioc o adu
nare festivă- Au participat 

utralemembri ai 
a A.P.S R.. 
ției, funcț 
muncitori, 
cieni. Au 
orghe Colț 
al Ambass 
Uniunea S 
ai arr.basa

Despre s<

asocxa- 
M.A.FL,

niei in
membri

Republicii Arabe Siriene 
București.

★
în aceeași zi. generalul 

armată Ion Ioniță a avut o 
trevedere cu delegația kuweitia- 
nă. condusă de Al-Nasrallah. 
președinte al unei companii ku- 
weîtiene de turism și trans
porturi aeriene, care se află in 
vizită in țara noastră cu prilejul 
zborului inaugural pe ruta 
București—Damasc—Kuweit.

PLECARE

ad

de 
în-

Tovarășul Ion Pățan. vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. a plecat, miercuri după- 
amiază. la Belgrad in vederea 
semnării Acordului comercial de 
lungă durată 1976—1980 și a 
Protocolului de schimburi de 
mărfuri pe anul 1976. intre 
Romania si Iugoslavia.

La sosirea la Belgrad, pe ae
roport au venit in întâmpinare 
Emil Ludviger. secretar federal 
pentru comerțul exterior, precum 
și alte persoane oficiale.

Erau prezenți Ion Avram. în
sărcinatul cu afaceri al Româ
niei in Iugoslavia, și membri ai 
Ambasadei și agenției economice 
române din capitala iugoslavă.

ÎNAPOIERE
Miercuri dimineața s-a înapo

iat în Capitală tovarășul Ion 
Ursu. președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, care a făcut o vizită 
oficială în R.S.F. Iugoslavia cu 
prilejul semnării Programului de 
cooperare științifică și tehnică 
pe perioada 1976—1980. intre gu
vernele celor două țări.

CONFERINȚĂ

ace
U.ILS-S, n

LIBAN

bu G (Tsoî- 
ai ministrului 
mașini grele, 

e transport al 
eședinte al

conducerii centrale a A.P.S.R., 
și Crăciun Guță. consilier al 
Ambasadei române din Mos
cova.

La Ankara, a avut loc, sub 
patronajul Ministerului Cul
turii din Turcia, vernisajul 
unei expoziții de pictură 
românească contemporană.

Grupind lucrările unor ar
tiști cunoscuți in țara noas
tră și peste hotare, printre 
rare Ion Pacea, Constantin 
Piliuță, Ion Musceleanu și al
ții. expoziția se bucură de un 
frumos succes.

O expoziție de carte, gra
fică și fotografie româneas
că s-a deschis și la Univer
sitatea Filipinelor din Los 
Banios.

La vernisaj au participat 
•eprezentanți ai Ministerului 
Educației și Ministerului In
formațiilor Publice din Fili- 
oine. cadre didactice, 
denți.

Crește numărul persoanelor răpite

tocuri. A*

..a.4

cipalâ
evoiu
const: :-o

car

tre grupările rrraîe. rîua^a 
fund caracteruacâ drept încor
dată*.

Pe de altă parte, miercuri la 
amiază a avut ioc o reuniune 
a guvernului, condusă de pre
ședintele Suleiman Frâng: eh.

MADRID

Crearea unui 
comitet special 

pentru amnistie

.Membrii guvernului au insistat 
asupra „necesității de a se ela
bora un pian de ansamblu pen
tru restabilirea ordinii și calmu
lui și realizarea unei evoluții a 
situației politice, sociale și eco
nomice a țării, potrivit aspira
țiilor poporului- — a declarat 
premierul Rashid Karame,

rit ✓/>

R. P. CHINEZĂ — Noua instalație de la Combinatul petrochimic 
Tushantzu

într-un discurs radiotelevizat 
rostit cu prilejul încheierii anu
lui, primul ministru portughez, 
Jose Pinheiro de Azevedo, a de
clarat că in momentul de față 
Portugalia trebuie să-și con
centreze atenția cu prioritate 
asupra problemelor sale econo
mice, relată” "ă agenția ANOP. 
El a sublis . că cel de-al șa
selea guvern provizoriu al Por
tugaliei, fidel programului poli
tic preconizat, va continua să 
acționeze pentru înaintarea țâ
rii pe drumul democrației, spre 
socialism. Premierul Azevedo a 
menționat că, în prezent, tre
buie să se acționeze in trei prin
cipale direcții : relansarea pro
ducției și reducerea șomajului, 
eliminarea dezechilibrelor eco
nomice care contribuie la agra
varea inflației și a deficitului 
balanței de plăți, precum și e- 
vitarea inegalității in distribui
rea veniturilor, acordindu-se 
prioritate păturilor celor mai 
defavorizate ale ’lației.

Un comunicat dat publicității, 
miercuri, la Lisabona, informea
ză că guvernul Portugaliei a ho- 
tărit organizarea de alegeri pen
tru Adunarea legislativă a țării 
pină la 25 aprilie 1976. Forul le
gislativ suprem din Portugalia 
urmează a fi convocat în confor
mitate cu prevederile noii Con
stituții. ce va fi elaborată de 
deputății Adunării Constituante,

Arestarea unor
activiști ai

P.C. din Uruguay

Autoritățile militare și poliție
nești uruguayene au făcut cu-' 
noscută arestarea, în cursul ul
timei săptămîni, a mai multor 
persoane acuzate de a face parte 
dintr-o rețea a Partidului Co
munist din Uruguay, scos in a- 
fara legii din septembrie 1973 — 
anunță agențiile Associated 
Press și France Presse. La o 
conferință de presă, reprezen
tanții autorităților militare — 
citați de agenția A.P. — au pre
cizat că printre cei arestați se 
află Jose Luis Massera, membru 
al conducerii P.C. din Uruguay, 
și numeroși activiști de partid.

• PREȘEDINTELE GERALD 
FORI) A SEMNAT legea pri
vind elaborarea unei politici na
ționale pentru utilizarea pe sca
ră largă a sistemului metric în 
Statele Unite. Potrivit termeni
lor documentului, trecerea Ia 
sistemul metric va fi voluntară.

Previziunile raportului economic
al Comisiei Pieței comune

Potrivit previziunilor rapor
tului economic de sfirșit de an 
âj Comisiei Pieței comune, pu
blicat Ia Bruxelles, produsul na
țional brut al țărilor C.E.E. va

Economia daneză
ia anul 1975

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

★
în aceeași zi, George Maco- 

vescu a oferit un dineu in onoa
rea lui Miloș Minici.

Au fost prezente oficialitățile 
româpe și iugoslave care 
participat la convorbiri.

DE PRESĂ

au

PRIMIRE
Ministrul afacerilor externe, 

George Macovescu, a primit pe 
Abdul Ghani al-Rafei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R. A. Siriene, aflat în țara noas
tră cu ocazia zborului inaugu
ral București-Damasc-Kuweit. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cu privire la evoluția 
favorabilă a relațiilor bilaterale 
româno-siriene și la unele pro
bleme ale vieții internaționale, 
în special cele referitoare Ia 
situația din Orientul Apropiat.

Miercuri, la Ambasada Uniunii 
Sovietice, a avut loc o conferință 
de presă, consacrată direcțiilor 
principale ale dezvoltării econo
miei naționale a U.R.S.S. in anij 
1976—1980. la care 
ziariști români și 
ai presei străine.

Cu acest prilej.
sovietic la București, V.I. Droz
denko, după ce a menționat rea
lizările obținute de popoarele 
sovietice in perioada celui de-al 
IX-lea cincinal (1971—1975), s-a 
referit pe larg la obiectivele pe 
care le au de îndeplinit oame
nii muncii din U.R.S.S. in cinci
nalul al X-lea. El a arătat câ 
în prezent. în Uniunea Sovie
tică. se desfășoară o largă 
dezbatere a proiectului C.C. al 
P.C.U.S. privind dezvoltarea eco
nomică în următorii cinci ani. 
care va fi supus aprobării Con
gresului al XXV-lea al P.C.U.S.

au luat parte 
corespondenți
ambasadorul

Marți a fost anunțată la Ma
drid crearea unui comitet special 
pentru amnistie, conceput sâ 
centralizeze cererile de amnis
tiere pe care instituțiile sau per
soanele particulare le adresează 
șefului statului. Instituirea a- 
cestui comitet a fost sprijinită 
de asociațiile de femei, profe
sionale. religioase, de mișcările 
sindicale și politice neoficiale, 
hotărirea fiind anunțată de so
ția lui Luis Lucio Lobato, unul 
dintre conducătorii Partidului 
Comunist din Spania, care este 
deținut de aproape 24 de ani.

Reprezentanții acestui Comitet 
special au declarat că sint ho- 
tăriți să acționeze într-o manie
ră legală și să înainteze 
cererile de amnistie 
prezentate.

La Copenhaga au 
cale rezultatele preli 
economiei Daneman 
1975. Volumul producției indus
triale daneze a scăzut, in acest 
an. cu 2 la sură in raport cu 
1974. Investițiile de capital s-au 
redus cu 10 la sută, exporturile 
cu 2 la sută, iar importurile cu 
5 la sută. In același timp, nu
mărul șomerilor s-a ridicat la 
120 000. după ce in anul prece
dent fusese de numai 50 000. în 
același timp, nivelul prețurilor 
a crescut, in medie, cu aproape 
10 la sută.

Se precizează, totodată, că de
ficitul balanței de plăți a Dane
marcei in anul care se încheie 
este de aproape 2 mijiarde de 
coroane, iar datoria externă a 
țârii atinge 28 miliarde coroane.

• SESIUNEA ADUNĂRII 
R- S. F. IUGOSLAVIA a apro
bat rezoluția cu privire la po
litica comună de dezvoltare 
economică și socială a Iugosla
viei in anul 1976. în rezoluție se 
prevede o creștere a produsului 
social cu 5.5 la sută. în acest 
cadru producția industrială va 
înregistra un spor de 6 la sută, 
iar cea agricolă de 4 la sută.

Adunarea R. S. F. Iugoslavia 
a adoptat, de asemenea, bugetul 
federal pe anul 1976.

• KEMAL GUVEN A FOST 
REALES miercuri în funcția de 
președinte al Adunării Naționa
le a Turciei. Alegerea, interve
nită după 48 de tururi de scru
tin organizate într-un interval 
de 54 de zile, a fost posibilă în 
urma acordului intervenit între 
Partidul Republican al Po
porului și Partidul Dreptății cu 
privire la alegerea președinților

celor două camere ale paria* 
meniului.
• UN RAPORT AL MIȘCĂRII 

BRITANICE ÎMPOTRIVA 
APARTHEIDULUI

toa’e
ce le vor fi

ALIMEN- 
acordat, re- 
valoare de

De aproape 100 de ori mai înalt
muntele Fuji

^jnema
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CURSA : Scala (orele 9.15; 11,30; 
23,45; 16; 18,15; 20,30). Flamura (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

CERCUL MAGIC : Grivița (o- 
rele 9; 11; 13: 16; 18: 20,15), Aurora 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20,15), Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 
16: 18,15; 20.30).

CAZUL A AVUT UN DEZNODA- 
MINT FERICIT : Bucegi (orele 
25.45; 18; 20).

TRESTIA : Festival (orele 9.30; 
11,30; 13.30; 16; 18.15; 20.30)

ADOPȚIUNE ! Central (orele 
•.15: 11,30, 13.45; 16; 18.15; 20.30)

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE : 
Capitol (orele 12,45: 14.30: 16.30;
18.30: 20.30)

J. D. CAHILL : Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15), Patria (orele 
13.30: 16; 18,15. 20,30). București 
(orele 9. 11,15: 13.30; 16; 18.15
20.30). Favorit (orele 11.30; 13.45;
16: 18.15 20.30)

TOAMNA BOBOCILOR ! Doina 
(orele 18.15: 20.15) la orele 9.30; 
11,15; 13. 14,45; 16.30 program de 
desene animate.

AMORUL VRĂJITOR : Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13.30; 16: 18.15;

Viitorul (orele 15.30; 18:

CALINA ROȘIE : Timpuri Noi 
(orele 9,30; 12; 14.30; 17; 19,45).

MARELE GaTSBY : Victoria <o- 
reie 9. 12 30; 16. 19.15). Floreasca 
(orele 9; 12; 16; 19)

SEARA CELEI DE A ȘAPTEA 
ZILE . Drumul Sării (orele 15.30; 
18; 20,15)

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Feroviar (orele 9; 
11.15; 13.30. 16; 18.15; 20.30)

SPLENDOAREA PULBERII I 
Volga (orele 9; 11.15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15)

EVADATUL: Excelsior (orele 9; 
11.15. 13,30; 16; 18.15; 20.30), Melo
dia (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 
20.30). Tomis (orele 9. 11.15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15). Gloria (orele 9; 
11,15: 13,30; 16. 18.15; 20,30).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Uni
rea (orele 16. 18; 20). Popular Co
rei* 15.30- 18: 20.15)

TRECĂTOARELE IUBIRI î Da
cia (orele 20.15).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Dacia 
(orele 11,15; 13,30; 15.45; 18).

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A ? : Lira (orele 15.30; 18: 20.15), 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL î 
Cotroceni «orele 10: 12.15: 15; 17.45; 
20).

• PROGRAMUL 
TAR MONDIAL a 
cent, un ajutor in 
800 000 de dolari pentru sprijini
rea eforturilor de reconstrucție a 
țării depuse de populația 
laoțiană — informează agenția 
„Khaosan Pathet Lao“. Ajuto
rul, care II' 
400 000 de dolari in numerar și 
o cantitate de mașini și unelte 
agricole, a fost remis la Vientia
ne reprezentanților Frontului 
Patriotic Laoțian.

include

t———

f

sumă de

Anul 
cheie a ______
in Japonia, de o pu
ternică accentuare a 
inflației. în 1975. 
prețurile în țară au 
crescut în medie cu 
aproape zece la 
tă Autoritățile 
pus in circulație 
plimentar suma 
1 500 miliarde yeni, 
dar puterea de cum
părare a acestora a 
scăzut simțitor.

Potrivit datelor 
furnizate de Banca 
Japoniei.- la sfîrșitul 
acestui an în țară 
se afla in circulație 
suma de 13 000 mi
liarde yeni. în le
gătură cu aceasta,

POLIȚISTA : Gluleștl (orele 9; 
11.15. 13.30: 15.45; 18: 20.15).

CANTEM1R ; “ ‘
15,30. 18; 20,15).

UN REGE LA NEW YORK : Mio
rița (Orele 9.30: 12: 15: 17.30: 20)

ANA Și COMANDORUL : Feren
tari (oțele 15.30; 18: 20)

MUȘCHETARUL ROMAN : Pro
gresul. (orele 15.30: 18; 20.15)

RAPSODIE NORDICA : Pacea 
(orele 16. 18; 20)

ACTORUL SI SĂLBĂTICII 1 Arta 
(orele 13. 16; 19)

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN Șl BRAN : Moșilor (O- 
rele 9: 11 15: 13.30: 16; 18; 20). Fla
căra (orele 15 30. 18: 20)

FIICE SI MAME : Munca (ore
le 15.45. 18; 20)

MASTODONTUL ! Vitan (Orele 
15.30; 18: 20)

ULTIMUL BAL LA PISCINA 
DIN ROZNOV : C ring ași (orele 17).

Rahova (orele

Opera Română : STUDIO 
BALET ’75 — ora 19 : Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora

care se in- 
fost marcat.

su-
au 

su-
de

ziarul ..Asahi" face 
o comparație plasti
că. sugerind câ un 
top alcătuit din a- 
cești bani ar atinge 
înălțimea de 350 km. 
fiind de aproape 100 
de ori mai înalt de- 
cit... muntele 
iar un cordon 
fectionat cu ___
bancnote ar putea în
conjura Pămîntul de 
15 ori. Dar o îngri
jorare mai mare de- 
cit aceste cifre astro
nomice o provoacă, 
după cum relatează 
presa niponă, faptul 
că aproape 90 la sută 
din acești bani sint 
in bancnote mari, în

5®
10.30 : OKLAHOMA — 
Teatrul Național (Sala 
DANTON — ora 19: (Sala 
lier) : CAPUL — ora 17 ; 
trul , ' ’ '
(Schitu__________
SOARE PIERDUTA 
(Sala ____ . _______ __
FERINȚE ALE TÎNARULUI ,.W“
— ora 19.30 ; Teatrul „C. I. Not- 
tarâ" (Sala Magheru) : ULTIMA 
ORĂ — ora 19.30 ; Teatrul Mic : 
MANIA POSTURILOR — ora 15.30; 
PROFESIUNEA DOAMNEI WAR
REN — ora 19.30 ; Teatrul de Co
medie : NOAPTEA LA MADRID
— ora 19,30: Teatrul Giulești. Stu
dio ’74 : ÎNTÎMPLARI MAI MULT 
SAU MAI PUTIN RIDICOLE — 
ora 17 : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19.30 ; Teatru] Evreiesc de 
Stat : SCRISORI PE PORTATIV — 
ora 19,30 : Teatrul ,.Ion Vasiles- 
cu" : DUDUL LUI TRAIAN — 
ora 19.30; Teatrul „C. Tănase (Sala 
Savoy) : CER CUVÎNTUL LA... 
DIVERSE — ora 19.30 ; (Sala Vic
toria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19.30: Teatrul ..Ion 
Creangă" : POVEȘTILE DE AUR
— ora 10 ; Teatrul ..Țăndărică"
(Sala Victoria) : POVESTEA

ora 19,30 ;
Mare) : 

' ’ Ate- 
_ . Tea- 

,.Lucia Șturdza Bulandra" 
Măgureânu) : O SCRI- . _ . ora 19 30 .

Studio) : NOILE SU-

Fuji, 
con- 

aceste

valoare de 10 000 și 
5 000 veni. O bancno
tă de 1 000 yeni, care 
în 1957 era cea mai 
maie bancnotă în 
circulație în Japonia, 
servește astăzi drept 
„mărunțiș", cu ea 
neputînd fi achitat 
nici măcar un prinz 
modest într-un res
taurant ieftin.

în prezent, Japonia 
se situează pe unul 
din primele locuri în 
lume în ce privește 
costul ridicat al vie
ții. în 1974. prețurile 
în țară au crescut cu 
25 la sută. în 1975 — 
cu 10 la sută, iar în 
ultimii cinci ani ele 
aproape s-au dublat.

La Londra a fost dat pu
blicității un raport al Mișcă
rii britanice împotriva apar
theidului, in care se arată că, 
în ultimul timp, autoritățile 
rasiste rhodesiene au intensi
ficat represiunile împotriva 
militanților pentrii drepturile 
populației africane' majori
tare. Regimul lui Ian Smith, 
se arată in raport, a început 
să recurgă la execuții secrete 
in luna aprilie ,a acestui an. 
De atunci, in Rhodesia au 
fost executate aproximativ 
20 de persoane.

Aceste execuții au loc în 
urma unor procese desfășu
rate cu ușile închise și, nu 
sint aduse nici măcar la cuț 
noștința rudelor . apropiate, 
în raport se menționează eă 
sint condamnați la moarte 
nu numai participanții la 
mișcarea de eliberare națio-' 
nală, dar și locuitorii zone
lor rurale care le acordă re
fugiu.

• ÎN EDITURA „HOFF
MANN UND CAMPE" din Ham
burg va apărea, în primăvara 
anului viitor, o earte de memo
rii a fostului cancelar federal al 
R.F.G., Willy Brandt. Lucrarea 
evocă evenimentele din perioada 
1960—1975 și întâlniri ale pre
ședintelui Partidului Social-De
mocrat cu personalități ale vie
ții politice internaționale.

• PROIECTE DE DEZVOLTARE 
IN EGIPT

In Egipt ș-a trecut la reali
zarea unț>r proiecte de dezvol
tare, al căror cost total se va ri
dica la o jumătate de miliard 
lire. Aceste proiecte includ între 
altele, construirea unei fabrici 
de hirtie cu participarea finan
ciară a Qatarului și Kuweitului: 
a unei fabrici de îngrășăminte 
Ia Suez, cu concursul Iranului : 
a unei uzine de fier spongios la 
Alexandria, cu
R. F.G. și Japoniei 
pentru montarea 
tractoare grele și
colaborare cu Marea Britanie, și. 
în sfirșit, a unei uzine de pneuri 
Ia Alexandria, cu concursul
S. U.A.

înregistra, în 1976. o creștere de 
3 la sută. In anul care se în
cheie. produsul național brut al 
acestor țări a cunoscut o des
creștere de 2.5 la' sută.

Raportul afirmă că marile țări 
capitaliste industrializate din a- 
fara Pieței comune au depășit 
in prezent faza cea mai ' * 
a recesiunii, ca de altfel 
mai mare parte a țărilor 
Țările occidentale din 
C.E.E.. care au înregistrat o dimi
nuare a produsului lor național 
brut de 1.5 la sută, vor cunoaște 
in 1976, potrivit estimărilor, la 
același capitol, o creștere de 5 
la sută. Cu toate acestea, șo
majul va cunoaște o curbă as
cendentă în lunile ce urmează.

Statisticile Comisiei de la Bru
xelles conduc la concluzia că 
deși începutul cje revenire la 
normal a situației economice în 
C.E.E. se va consolida, probabil, 
în lunile viitoare. ’ fenomenul 
,va fi limitat ca amploare, și o 
mare parte a capacităților de 
producție va rămîne neexploa
tată în anul 1976 din cauza 
persistentei inflației.

critică 
și cea 
C.E.E.
afara

• TOTALUL FALIMENTELOR 
ÎN R.F.G.

Totalul falimentelor va depăși 
anul acesta in R,F. Germania ci
fra de 9 500, intrecîndu-se astfel 
recordul anual absolut — 7 722 
— înregistrat în 1974. Cea mai 
mare parte a întreprinderilor 
care și-au încetat activitatea (78 
la sută) sint de dimensiuni mici, 
cu un număr al angajafilor de 
sub 50.

TIMPULUI PIERDUT — ora 10 ; 
Ansamblul ..Rapsodia română" : 
ȚARA BOGATA-N FRUMUSEȚI 
— ora 19,30.

• PREȘEDINTELE STATE
LOR UNITE, Gerald Ford, a a- 
probat programul întocmit de o 
comisie mixtă a celor două ca
mere ale Congresului S.U.A. pri
vind prelungirea și extinderea 
facilităților fiscale, adoptate a- 
nul acesta in vederea relansă
rii economiei americane, 
gramul include, totodată, 
jamentul de principiu al 
greșului dc a favoriza o 
cere a cheltuielilor ___ ,
angajament cerut de șeful exe
cutivului american.

Pro- 
anga- 
Con- 

redu- 
bugetare,

PROGRAMUL 1

16.00 Țeleșcoală. 16,30 Curs de 
limba germană. 17.00 Telex. 17.05 
Melodii populare. 17.15 Atenție 
la... neatenție. 17.35 Din țările so
cialiste. 17,45 Enciclopedie pen
tru tineret. 18.15 Muzica — emi
siune de actualitate muzicală. 
18,45 Universitatea TV. 19.20 1001 
de seri : ..Puț de om“. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Documentar 
Economia românească la 
fluență de cincinale (III).
Voci, șlagăre, succese. 21.30 Re
vista literar-artistică TV : ..Con
firmări — perspective". 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL 2

TV : 
con- 
20.20

20.00 Concert simfonic, 
certul orchestrei de studio 
dioteleyiziunii. Dirijor : 
Argento (Italia). Solist: __ T._
Paleczny (Polonia). în pauză : 
• Telex. • Bu.cureștiul necunos
cut. Pastel de iarnă. 22.00 Pa
gini de umor : ..Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.

Con- 
a Ra- 
Pietro
Piotr

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; București Piața „Scinteii" Tel: 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele «e fac la oficiile poștale și difuzorti din întreprinderi și instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Gri viței nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex ; 011631.

participarea 
; a unei uzine 

de mașini, 
autobuze, în

• LA OTTAWA A FOST 
SEMNAT un acord sovieto-ca- 
nadian în problemele pescuitu
lui. Se prevede crearea unei 
Comisii consultative mixte pen
tru problemele pescuitului în 
zona de nord-vest a Oceanului 
Atlantic și a unei reprezentanțe 
a Ministerului Gospodăriei Pis
cicole aj țJ-H-S.Ș. în Canada.

• CONSUMUL DE BENZINA
IN FRANȚA

In primele 11 luni ale anu
lui, consumul de benzină a spo
rit în Franța cu 4,8 la sută com
parativ cu perioada corespun
zătoare a anului trecut. La alți 
combustibili s-au înregistrat însă 
reduceri, ceea ce face ca bilanțul 
global al consumului de energie 
să înregistreze un declin față de 
anul 1974.

• GUVERNELE COLUMBIEI 
ȘI ECUADORULUI au procedat 
la schimbul actelor de ratificare 
a acordului privind delimitarea 
zonelor marine și submarine 
dintre cele două țări — infor
mează agenția Inter Press Ser
vice. în legătură cu delimitarea 
frontierei comune columbiano- 
ecuadoriene in regiunea platfor
mei maritime. președinții Al
fonso Lopez Michelsen și Guil
lermo Rodriguez Lara au conve
nit asupra unui acord in sep
tembrie a.c.

• TELEVIZIUNEA ÎN INSTANȚA ? ! Analiza a 80 000 
puneri redactate de elevi între 13 și 17 ani, la cererea 
S.U.A. pentru educație, a arătat că adolescenții știu din _ _ 
mai puțin să se exprime în scris. în afara numeroaselor greșeli 
de ortografie se constată și o sărăcire a vocabularului, unul din 
cinci testați mulțumindu-se să arunce două-trei fraze, la întâm
plare. Experții consideră că entuziasmul preă mare față de tele
viziune, ca și conversațiile prelungite la telefon ar constitui prin
cipalele explicații ale acestei stări de lucruri. • PE.NTRU EX
TRAGEREA ȚIȚEIULUI SUBACVATIC. In Norvegia a fost rea
lizat prototipul unei structuri plutitoare de beton cu ajutorul că
reia țițeiul extras din zăcămintele subacvatice poate fi încăr
cat direct în tancuri petroliere, fără a mai fi necesară transpor
tarea sa, prin conducte, la țărm. Testele efectuate pînă acum au 
dat rezultate satisfăcătoare chiar în condiții de furtună. • TU
RISMUL MONDIAL ÎN 1975. Călătoriile turistice au crescut în 
1975 cu două procente, potrivit statisticilor publicate luni, la Ge
neva, de Organizația mondială a turismului. Numărul total al tu
riștilor străini s-a ridicat în 1975 la cifra de 213 milioane. O.M.T. 
subliniază totodată că . într-o serie de țări s-a înregistrat o creș
tere mai rapidă a turismului intern decît a celui international.
• ENERGIILE ÎNALTE ÎN TERAPIA CANCERULUI. Dr. Hideki 
Yukawa, laureat al premiului Nobel pentru fizică in 1949 pen
tru a fi intuit matematic existența particulelor de înaltă energie 
„Pi-mesons“, estimează că aceste particule constituie o „unealtă 
utilă" pentru terapia cancerului. Savantul japonez și-a exprimat 
această opinie în cursul unei mese rotunde organizate de Institu
tul de fizică fundamentală al Universității din Kyoto. Particulele 
,,Pi-mesonș“ sau ,,pions" sint elemente constitutive ale nucleului, 
cu o masă intermediară între cea a electronului și cea a proto
nului. Ei pot avea o sarcină pozitivă sau. negativă și, se pare, că 
în ultimul caz pot fi utilizați cu bune rezultate in tratamentul 
tumorilor canceroase. • DESCOPERIRE ÎN LARGUL GOLFULUI 
PYLOS. Reputatul explorator subacvatic francez Jacques Cous
teau, prezent în Grecia pentru a pregăti o set ie de filme de spe
cialitate, a descoperit în largul Golfului Pylos vestigiile unei 
nave antice, datând probabil din secolul al Il-lea î.e.n. Un pur
tător de cuvînt al Organizației naționale pentru turism din Gre
cia. care sprijină proiectele cercetătorului francez, a declarat că 
scafandrii au localizat o importantă încărcătură de amfore și 
două ancore de plumb ale navei scufundate Explorarea fundului 
mării efectuată cu batiscaful a permis, de asemenea, identifica
rea unei importante cantități de ceramică, din diferite perioade 
istorice, conținind și vase nedeteriorate, q ASUPRA ZONEI NOR
DICE a Italiei s-a abătut un val de frig. însoțit de o ceață densă, 
înrăutățirea vremii a cauzat. între altele, ciocniri în lanț pe au
tostrada Bergamo — Brescia, soldate cu doi, morți și 19 răniți, 
dintre care cinci grav. Luni, un avion ..Boeing 707“ al companiei 
Trans World Airlines (T.W.A.), încercind să aterizeze pe aeropor
tul din Milano în condiții de vizibilitate redusă, s-a prăbușit pe 
pistă. Ca urmare a accidentului. 33 de persoane — pasageri și 
membri ai echipajului — au fost rănite.
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