
Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Puternică manifestare a roiului activ al maselor
in conducerea societății noastre socialiste

Ieri, în 18 orașe din țară au avut loc

CONFERINȚE JUDEȚENE
ALE CONSILIILOR .âXE
-JOupă cum este cunoscut, po

trivit hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea al partidului, în curînd 
va avea loc primul Congres al 
consiliilor populare județene și 
al președinți'or consiliilor popu
lare, eveniment de o importan
tă deosebită în viața politică, 
economică și socială a țării noas
tre.

în atmosfera de puternică 
efervescență creatoare cu care 
întregul nostru popor a început 
traducerea în viață a sarcinilor 
noului plan cincinal, duminică. 
18 ianuarie, au avut loc în 18 
orașe din țară, ca o etapă im
portantă în pregătirea congre
sului. primele conferințe jude
țene ale consiliilor populare.

Foruri colective de conducere 
și dezbatere a activității orga
nelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat. conferințele 
județene ale consiliilor populare, 
reunind mii de aleși ai mase
lor de cetățeni, constituie o ex
presie a adîncirii . democrației 
noastre socialiste, menită să asi
gure sporirea în continuare a 
contribuției organelor locale de 
stat și. participarea celor mai 
largi mase ale cetățenilor Ia 
înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
elaborat de Congresul al Xl-iea 
al partidului.

La lucrările conferințelor, ală
turi de deputății consiliilor popu
lare, au fost prezenți numeroși 
invitați — membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, d'epu- 
tați in Marea Adunare Națio
nală. reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, cadre de conducere din 
Întreprinderi, șantiere, unități 
agricole, militari, precum și din 
unități de cercetare și cultură.

Din partea conducerii de partid 
și de stat, la conferințe au parti
cipat tovarășii: în județul Alba
— Dumitru Popescu; Arad — 
Paul Niculescu: Bistrița-Năsăud
— Vasile Patilineț: Botoșani — 
Emil Drăgănescu: Brașov — Ion 
Pățan: Cluj — Manea Mănescu! 
Constanța — Gheorghe Pană: 
'"ovasna — losif Uglar; Galați
— Gheorghe Oprea; Gorj — 
Nicolae Giosan; Harghita — 
losif Banc; Ilfov — Angelo 
Miculescu: Mehedinți — Cornel 
Burtică: Sălaj — Ilie Verdeț; 
Suceava — Leonte Răutu: Tul- 
eea — Petre Lupu: Vaslui — 
Emil Bobu: Vîlcea — Ion Ursu.

Intr-un pronunțat spirit de 
lucru, de înaltă exigență, ex
punerile prezentate de președin
ții consiliilor populare județe
ne, precum și dezbaterile ce au 
avut lor in plen și pe secțiuni, 
Ia care au luat cuvîntul peste 
2 600 vorbitori, au analizat 
căile de soluționare optimă 
a unor probleme de cea mai 
mare însemnătate privind, prac
tic.....întreaga dezvoltare eco-
nomico-socială a tării, a ju
dețelor și tuturor localităților 
în noul cincinal; sarcinile ce re
vin consiliilor populare din pla
nul cincinal 1976—1980 în dome
niul dezvoltării industriei cu pro
fil teritorial, ai agriculturii și 
industriei alimentare; în dome
niul investițiilor, construcțiilor 
și sistematizării localităților și 
în domeniul edilitar. Au fost 

dezbătute, de asemenea, progra
mul pentru conservarea și dez
voltarea fondului forestier in 
perioada 1976—2010 și programul 
național de amenajare a bazi
nelor hidrografice; planul pre
gătirii forței de muncă și prin
cipalele măsuri de îmbunătăți
re a activității în domeniul în- 
vățămintului, culturii și sănătă
ții publice din județele respec
tive, precum și măsurile pentru 
perfecționarea activității consi
liilor populare, pentru dezvolta
rea democrației și participarea 
maselor Ia conducerea vieții eco- 
nomico-sociale.

Atit prin importanța deosebi
tă a( problemelor supuse dezba
terilor, cit și prin amploarea 
participării, conferințele județe
ne ale consiliilor populare au 
constituit o puternică manifes
tare a rolului activ al maselor 
largi populare io conducerea so
cietății; a democratismului ce 
caracterizează întreaga noastră 
viață politică, economică și so
cială. a creșterii conștiinței ce
tățenești și spiritului de respon
sabilitate civică.

„Fericit loc Tirgoviștea — scria Ioan Ghica — din ea, din jurul 
ei. din zarea ei, apar la începutul secolului al XlX-lea spiritele 
mari ale regenerării noastre naționale: Văcăreștii, Eliade, Cârlo- 
va, Alexandrescu“. Istoria acestor meleaguri se scrie și azi sub 
semnul exemplarității O antologie a realizărilor socialismului 
nu mai puțin bogată și semnificativă deci! istoria și trecutul 
cultural ar reține poemele oțelului, cimentului, luminii. Evolu
ția spirituală a orașului urmează două trasee fundamentale: pe 
<lc o parte sădirea in conștiința contemporanilor a respectului 
față de valorile trecutului, educarea tinerei generații, in lumina 
puterii și mai ales a datoriei de a continua și desăvîrși lecția 
înaintașilor, iar Pe de altă parte, reliefarea valorilor culturale 
actuale inspirate de realitățile acestui timp, stimularea tuturor 
energiilor creatoare, m măsură să contribuie substanțial Ia for
marea și modelarea unei noi personalități umane.

Dacă ar li să găsim un numitor comun al tuturor activită
ților ce concură la realizarea valorosului deziderat, aflat per
manent in atenția puternicei organizații U.T.C. din oraș, acesta 
n-ar putea fi altul decit convergenta efortului educativ.

IOAN ADAM, C. R. CONSTANTINESCU,
VICTOR ATANASIU. VASILE RANGA, V. TANASOFF
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Reprezentanții obștilor, înves
tiți prin votul cetățenilor, și-au 
spus cuvîntul in probleme ce 
privesc dezvoltarea viitoare a 
întregii țâri, a județelor, ora
șelor și satelor in care trăiesc 
și . muncesc. Cu deosebită forță 
s-a manifestat spiritul de iniția
tivă al maselor, exprimat prin 
numeroase propuneri utile pri
vind mobilizarea mai activă a 
tuturor resurselor locale, mate
riale și umane, mai buna lor 
valorificare, sporirea și diversi
ficarea producției, realizarea in
vestițiilor, sistematizarea și bu
na gospodărire a orașelor și sa
telor. Numeroase alte propuneri 
s-au referit, de asemenea, la per
fecționarea stilului. de muncă și 
întărirea spiritului de răspunde- 
rp al consiliilor populare, la a- 
șigurarea unei participări tot 
mai largi a maselor la condu
cerea treburilor obștești.

Dezbaterile au prilejuit, tot
odată, valoroase schimburi de 
experiență, pline de învățămin
te pentru munca fiecărui consi
liu popular, a tuturor deputați- 
lor.

Deputății și-au luat angaja
mente privind realizarea exem
plară și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul in curs și pe în
tregul cincinal, mobilizarea tu
turor locuitorilor satelor în ve
derea efectuării lucrărilor agri
cole de sezon și pregătirea celor 
de primăvară, valorificarea tot 
mai bună a resurselor materia
le și a forței de muncă existente 
in fiecare județ, realizarea o- 
biectivelor social-edilitare și so
luționarea diferitelor probleme 
de muncă și de viață ale cetă
țenilor.

în încheierea dezbaterilor au 
luat cuvintul tovarășii din condu
cerea de partid și de stat ca
re au participat la lucrările con
ferințelor județene.

Conferințele județene ale con
siliilor populare au adoptat ho- 
tărîri prin care iși exprimă de
plinul acord cu planul cinci
nal 1976—1980 și planurile de 
perspectivă, cu celelalte progra
me de măsuri supuse dezbaterii 
privind dezvoltarea economică 
și socială a întregii țări, stabi
lind măsuri concrete pentru
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transpunerea lor în practică pe 
plan teritorial. De asemenea, 
conferințele au adresat chemări 
către toți locuitorii județelor, 
cuprinzind importante angaja
mente concrete. mobilizatoare 
pe linia îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor prevăzute de actua
lul cincinal.

In încheierea lucrărilor, con
ferințele județene ale consiliilor 
populare au adresat telegrame 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
eare se exprimă adeziunea 
deplină a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, a 
tuturor cetățenilor — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — la politica internă 
și internațională a partidului și 
statului nostru, voința lor de 
nestrămutat de a contribui la e- 
forturile întregului nostru popor 
pentru înfăptuirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în. România, pentru realizarea 
programului partidului.

STOP RISIPEI DE TIMP Șl RISIPEI DE MATERIALE!

Calea cea mai scurtă
spre economii — ordinea, 

disciplina și spiritul 
gospodăresc

VEȘTI DIN 
INDUSTRIE

• LA ÎNTREPRINDEREA 
DE VAGOANE ARAD, pri
mul an al cincinalului revo
luției tehnico-știintifice con
semnează intrarea în funcțiu
ne a centrului de calcul elec
tronic, pentru prelucrarea 
automată a datelor, legate de 
activitatea de producție în 
construcția de vagoane. Noul 
centru este dotat cu un calcu
lator românesc „Felix C-256“, 
mașini de perforat, verificat, 
facturat și contabilizat, care 
asigură baza tehnică în vede
rea perfecționării întregii ac
tivități de informatică în 
sprijinul organizării si condu
cerii științifice a producției și 
a muncii.

• Tn PRIMA JUMĂTATE 
A ACESTEI LUNI, colective
le unităților întreprinderii ju
dețene de industrie locală 
Argeș, au consemnat, in bi
lanțul celor dinții realizări 
din noul an. obținerea peste 
sarcinile de plan la zi, a 
unei producții globale eva
luate la aproape 900 000 lei, 
materializată in importante 
cantități de mobilă, uși-feres- 
tre, produse chimice, confec
ții de textile diferite, bunuri 
de larg consum.

(Agerpres)

„ VIATA TREBUIE TRĂITA 
SLUJIND TELURI ÎNALTE“ 

convorbire cu acad. CRISTOFOR SIMIONESCU, 
vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România,

rector al Institutului politehnic Iași

Aria de activitate a celor cî- 
teva mii de constructori ai 
Trustului de construcții și 
montaje Cluj-Napoca se întinde 
în tot orașul. Se construiește în 
fiecare cartier chiar dacă prin
cipala forță este masată în pe
rimetrul ..Mănăștur“. Cu toate 
acestea, printr-o bună organi
zare, prin soluții chibzuite au 
fost înlăturate in mare măsură 
principalele premise ale risipei 
de materiale. In primul rind a 
fost înființată o unitate de pro
ducție industrială și depozite 
(U.P.I.D.) care simplifică la 
modul ideal problema aprovi
zionării ritmice a șantierelor cu 
materiale, a depozitării și păs
trării lor in condiții optime. De 
aici pornesc zilnic către punc
tele de lucru ale trustului toate 
materialele necesare care pot fi 
consumate în cel mult 3 zile.

Nici un fel de stoc care să 
depășească necesarul pentru 3 
zile nu se mai admite în acti
vitatea constructorilor acestui 
trust. S-a renunțat astfel com
plet la depozitele intermediare, 
la gestionarii, magazionerii și 
manipulatorii de pe șantiere. 
Stocurile mici se păstrează la 
punctele de lucru, dar și aici în 
condiții care exclud posibilita
tea risipei. „Prin acțiuni de 
muncă patriotică ale tinerilor — 
ne informează tovarășul Petre 
Marian. secretarul comitetului 
de partid al șantierului nr. 5 
„Mănăștur“ — s-au confecționat 
silozuri metalice cu capacitate de 
15 tone pentru păstrarea be- 
toanelor cu care au fost înzes
trate toate obiectivele aflate în

— An început un cincinal în 
căre omului de știință, specia
listului, ii revin responsabilități 
de o importanță deosebită. Un 
cincinal in care aproape tot ce 
vom construi va trebui realizat 
pe haza proiectelor acestei ca
tegorii. Un cincinal in care ști
ința și tehnica sint chemate să 
propulseze intreaga economie pe 
înalte trepte calitative. în con
textul acesta, care credeți că 
sint trăsăturile dominante ale 
muncii savantului, cercetătoru
lui, in România anilor 1976— 
1980 ?

— In primul rind, originalita
tea. Dc la căile de investigare 
pină la rezultatul propriu zis. 
Geniul creator al poporului nos
tru și-a dovedit de multă vre
me existența. Sintem datori să 
oferim tării calea unui progres 
real — produsul minții și pri
ceperii noastre. Cu orice efort * 
In prezent. împreună cu un co
lectiv numeros, incercăm să des
cifrăm taina captivantă a pre
cursorilor materiei vii. o cerce
tare fundamentală care va con
duce la importante aplicații 
practice cum ar fi sinteza sub
stanțelor proteice, a zaharurilor, 
etc. Dispunem de toate posibili
tățile și avem un model original 
care ne permite să ne situăm cu 
această cercetare pe unul dintre 
primele locuri în lume, în do
meniu. Este o problemă căreia 
merită să-i dedici tot timpul, să 
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lucru. In același scop organiza
ția de tineret împreună cu sin
dicatul organizează concursul 
cu premii și cu caracter per
manent pentru „Punctul de lu
cru cel mai bine gospodărit“, in 
care sint antrenați toți cei pes
te 1 500 constructori din unita
tea noastră. Trimestrial se face 
bilanțul și se stabilesc ciștigă- 
torii. Din cîte știm, cu aceleași 
bune rezultate se desfășoară a- 
cest concurs pe toate șantierele 
trustului nostru“. Altă valoroa
să inițiativă a constructorilor 
clujeni despre care ne infor
mează șeful șantierului nr. 5 — 
tovarășul ing. Octavian Goșa — 
vizează gospodărirea eu maxi
mă răspundere a oțelului-beton. 
Toate capetele care cad la fa
sonare și de la plasele sudate 
se string și se refolosesc pentru 
armarea prefabricatelor mici 
care se produc pe șantier : 
măști pentru gurile de ventila
ție. dale pentru trotuare și ca
pace. stîlpi de gardat. Practic, 
nici un capăt de oțel-beton nu 
se mai aruncă. Iată o experien
ță care merită a fi preluată pe 
toate șantierele.

— Anul trecut — ne spune 
ing. Lucian Văleanu. directorul 
U.P.I.D. — măsurile de bună gos
podărire a materialelor s-au 
soldat în unitatea noastră prin 
contribuția tinerilor, a tuturor 
muncitorilor cu o economie de 
200 mc cherestea. 200 tone ci
ment și 100 tone oțel-beton.

ROMULUS LAI,

(Continuare In pag. o lll-a)

nu simți nici că îmbătrîneștl, să 
nu-ți mai pese că nu-ți rămîne 
timp, așa-zis personal, o proble
mă care-ți umple viața ! In al 
doilea rind. omul de știință tre
buie să lucreze mai intens, fără 
timpi morți și să contribuie la 
aplicarea cit mai operativă în 
practică a rezultatelor muncii 
sale. Concret, am luat toate mă
surile pentru a scurta aprecia
bil termenul de dare în funcțiu
ne a unor instalații românești, 
concepute pe baza cercetărilor 
noastre.

— în timpul pe care-l trăim, 
creația tehnico-științifică, întrea
ga activitate desfășurată pentru 
aplicarea tn practică a cuceriri
lor științei și tehnicii reprezintă 
o problemă de larg interes so
cial, s problemă care, prin di
mensiunile sale, reclamă o mare 
răspundere și. desigur, rezol
vări adecvate și din partea 
tinerilor. Ce credeți că este ne
cesar să cunoască de la omul 
de știință care sinteți dumnea
voastră, legat de buna desfă
șurare a acestei activități, tine
rii angrenați in procesul înfăp
tuirii obiectivelor economice 
eare vor conduce la îndeplinirea 
directivelor stabilite de Con
gresul al Xl-lea al partidului, 
pentru această etapă ?

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuare în pag, a lll-a)

Timpul de călătorie 
al navetiștilor — timp util
Preocupări pentru o călătorie 

plăcută și instructivă a navetiș
tilor din comunele lor spre în
treprinderi si de aici înapoi, spre 
comunele lor natale, există de 
niai multă vreme în județul 
Galați Și iată că roadele au 
început să se ivească. Cu numai 
citeva zile în urmă, din gara 
municipiului Galați a plecat spre 
Tecuci primul tren echipat 
cu o stație de radio-amplifi- 
care, cu magnetofoane și apa
rate de radio, cu difuzoa
re în fiecare compartiment, 
în așa fel incit, în cele două 
ore și iumătate, cit durează 
călătoria, să se prezinte na
vetiștilor un program bogat, 
complex, in care alternează ju

dicios muzica și poezia, repor
tajul cu aspecte concrete din 
întreprinderile lor interviul, 
ancheta și dezbaterile pe pro
bleme de interes major al dis
ciplinei și organizării muncii, 
al păstrării avutului obștesc.

— Toate programele sint alcă
tuite de membri ai activelor 
UTC. din întreprinderile unde 
lucrează navetiștii, ne spune to
varășa Valerica Dumitrașcu. se
cretară a Comitetului județean 
U.T.C. Prin acțiunea noastră, 
organizată împreună cu regio
nala C.F.R Galați, vrem să 
tiansformăm timpul de călăto
rie a) navetiștilor intr-un timp 
util de meditație asupra pro
blemelor de producție, de edu

cație politică și moral-cetâțe- 
neașcă și, totodată, să întreți
nem o bună dispoziție sufle
tească de la și înspre întreprin
deri. Trenul este însoțit zilnic 
de un secretar sau membru al 
comitetului U T.C din marile 
întreprinderi gălățene.

Avind în vedere că pe acest 
traseu călătoresc zilnic peste 
6 000 de navetiști de la Combina
tul siderurgic. Șantierul naval și 
din celelalte întreprinderi din 
județul Galați, putem spune că 
acțiunea care a debutat recent 
este una dintre cele mai cu
prinzătoare și cu implicații 
adinei dintre cele mai favora
bile.

ION CHIRI C

• Inițiative ale orga
nizațiilor U.T.C. pen
tru mai buna gospo- 
dârire a pămîntului, 
pentru redarea de noi 
suprafețe de teren în 
circuitul agricol : 
FIECARE PALMĂ DE 
PĂMÎNT SĂ FIE FO
LOSITĂ ÎN SCOPURI 
PRODUCTIVE

SPORT
• Din pregătirile loturilor 

olimpice
• întrecerea studenților șa

hiști
• Noi date despre participa

rea și desfășurarea In
ternaționalelor de tenis de 
masă

• Meridian
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Intre imaginile cele mai frumoase pe care 
le păstrez despre spiritele evoluate ale oa
menilor în mijlocul cărora trăim și muncim, 
una datează de prin anii cînd cinemato
grafia noastră prindea, după Eliberare, ari
pile afirmării. Discutam cu un tinăr inte
lectual care, făcîndu-și calculul timpului cu 
agenda în fața, a citat în enumerarea fugi
tivă a obiectivelor planificate și 
vizionarea unui film a cărui cali
tate mie nu mi se păruse 
extraordinară.

- Asta n-are nici o importan
ță, mi-a răspuns el. Trebuie, to
tuși, să-l văd.

- înseamnă, deci, că dumnea
ta vezi toate filmele ?, m-am mi
rat eu.

- Pe toate nu, dar pe cele 
românești, da... Nu-i obligatoriu 
să-mi placă fiecare. Dar nu-i 
tot așa de normal ca eu, un cetățean 
român fiind, să iau cunoștință de ceea ce 
se produce în țara noastră ?

Mărturisesc că, neavînd de-a face cu un 
specialist (omul era un simplu profesor de 
matematici la un gimnaziu), argumentul lui 
m-a emoționat de-a dreptul. „Simplul” pro
fesor mi s-a arătat deodotă ca un om ce 
trăia nu numai între coperțile unor cărți de 
algebră sau trigonometrie, nu numai între 
zidurile unei școli sau ale unui oraș. Trăia 
intr-o țară, iar această sublimă stare iși 
avea reflexele inițiale în dorința lui de a 
afla și de a ști cît putea mai multe despre 
viața României, în totalitatea ei.

Desigur, mi s-ar putea răspunde, patriotis
mul nu se reduce la cunoașterea realități
lor. Ar mai fi cel puțin două trepte obliga
torii : înțelegerea acestor realități și parti
ciparea concretă, efectivă, la progresul 
țării. Fără îndoială că da ! Numai că, pen
tru a putea înțelege ceva, ca și pentru a iubi 
ceva, trebuie să-l cunoști mai întîi, iar cunoaș

PATRIOTISMUL
CUNOAȘTERII

de Eugen Florescu

terea devine, în cele mai multe cazuri, o pri
mă, o fundamentală fază a participării.

Desigur, regula nu este valabilă doar în 
cazul unui intelectual și nici măcar numai 
în cazul produselor culturii. Trăind o vreme 
printre siderurgiștii Hunedoarei aveam să 
mă conving încă o dată că majoritatea oa
menilor sint admirabili prin felul lor cinstit, 
muncitor, sirguincios de a fi. Dar nu-i mai 
puțin adevărat că și în rîndul lor puteai ușor 
opera două distincții Oameni a căror cu
noaștere se reducea la regulile stricte ale 
meseriei, cei care făceau „ce li se spunea". 
Atit. Și oameni pentru care oțelul sau 
cocsul, produse de ei, se înscriau instanta

neu pe tabelele naționale și mondiale de 
valori ale respectivelor produse, rezultatele 
muncii judecate fiind ca atare. Demni de 
respect sint, fără îndoială, toți cei care 
muncesc. Dar aș fi nesincer să nu spun că 
alt fel de inimă bate în piepturile celor din 
categoria a doua. Orizontul larg de cuno
ștințe, împletite cu dragostea de meserie (și 

nu numai 1) le dădea acestor si- 
derurgiști ai Hunedoarei un aer 
de neliniște, de veșnică nemul
țumire, de îndemn și acțiune 
spre și mai bine.

— Noi n-am lipsit nici o zi de 
la lucru spuneau primii.

— No, e bine, furnalele or 
mărs, ziceau ceilalți. Dar dacă 
ne uităm și la mărcile cutare și 
cutare...

Primilor le era propriu spiri
tul de execuție. Ceilalți adăogau, 

permanent, inițiativa, Ei erau cei care 
dădeau impulsul, „mișcau” Hunedoara... 

Asemenea oameni, adine pătrunși de 
ideea că, în măsura in care crește cu
noașterea, în aceeași măsură crește și spi
ritul patriotic, am cunoscut mulți. Dintre 
ei aș cita un exemplu fermecător : zecile de 
mii de părinți pe care îi intîlnesc an de an 
consacrîndu-și bună parte din concedii fă- 
cîndu-le copiilor lor cunoștință cu monu
mentele țării, cu casele memoriale ale ma
rilor noștri oameni, cu realizările noi, cu 
proiectele de viitor ale construcției socia-

(Continuare In pug u llt-aj
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STATUTUL
ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA
Organizația pionierilor este organizația 

revoluționară de masă a copiilor, uniunea 
tuturor detașamentelor și unităților de pio
nieri din Republica Socialistă România. Ea 
cuprinde școlari intre 1—14 ani și contri
buie, împreună cu școala și familia, la e- 
ducarea și formarea comunistă a tinerei 
generații.

Organizația pionierilor își desfășoară în
treaga activitate sub conducerea nemijlocită 
a Partidului Comunist Român.

Organizația pionierilor ii ajută pe pio
nieri să cunoască și să înțeleagă politica 
Partidului Comunist Român, îi mobilizează 
să participe, după puterile lor, la înfăp
tuirea acesteia.

Organizația pionierilor are menirea de a 
stimula preocuparea elevilor pentru învă
țătură, pentru întărirea disciplinei școlare, 
formarea și însușirea deprinderilor de 
muncă, pentru lărgirea orizontului cultural- 
științific.

Organizația pionierilor educă școlarii în 
spiritul patriotismului socialist, al dragostei 
și devotamentului nemărginit față de po
porul nostru, față de Republica Socialistă 
România, față de Partidul Comunist Ro
mân, ajută pe toți copiii să cunoască tra
dițiile și trecutul glorios de luptă ale po
porului și ale clasei muncitoare pentru eli
berare națională și socială, să îndrăgească 
frumusețile și bogățiile țării, Ie cultivă 
mîndria patriotică pentru realizările obți
nute în construcția socialismului. întreaga 
activitate pionierească contribuie la întări
rea prieteniei și frăției dintre copiii ro
mâni, maghiari, germani și de alte națio
nalități din țara noastră.

Organizația pionierilor educă pe școlari 
în spiritul internaționalismului socialist, al 
prieteniei cu copiii din țările socialiste, din 
întreaga lume, sub semnul păcii și înțele
gerii între popoare. Ea le dezvoltă senti
mentul solidarității cu lupta popoarelor 
pentru libertate și independență națională, 
pentru progres social.

Fri.i activitatea sa, Organizația pionieri
lor educă copiii în spiritul eticii și echită
ții socialiste, pregătindu-i pentru însușirea 
și aplicarea principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, le cultivă însușirile 
morale înaintate, combativitatea revoluțio
nară ; le dezvoltă dragostea față de munca 
productivă și respectul pentru oamenii 
muncii, răspunderea pentru păstrarea cu 
grijă a bunurilor obștești.

Organizația pionierilor contribuie la or
ganizarea activității tehnico-științifice, de 
pregătire pentru apărarea patriei, muncii 
patriotice și productive, activității cultural- 
artistice, sportive și turistice, de ocrotire a 
naturii, pentru toți elevii din clasele 
I—VIII ; se îngrijește de organizarea plăcută 
și folositoare a timpului liber ; stimulează 
curiozitatea și setea de cunoaștere, încli
nația lor spre cintec, joc și drumeție.

Pionierii sint organizați în grupe, detașa
mente și unități, conduse de comandamente 
pionierești. Ei iși desfășoară activitatea di
ferențiat, în funcție de particularitățile de 
virstă, aptitudini și interese specifice.

îndrumarea activității pionierești se a- 
sigură de comand'anți-instructori, de con
silii ale Organizației pionierilor : Consiliul 
Național, consilii județene (al municipiului 
București), municipale, orășenești (de sec
tor) și comunale. Președinții acestor consi
lii au locțiitori aleși din rindurile pionie
rilor.

Prin participarea la întreaga viață de or
ganizație, pionierii se pregătesc pentru a 
deveni membri ai Uniunii Tineretului Co
munist.

în întreaga sa activitate de educație re
voluționară a pionierilor, de formare multi
laterală în spiritul responsabilității pentru 
invățătură și muncă, al devotamentului 
pentru patrie și partid, pentru cauza socia
lismului și comunismului, Organizația pio
nierilor conlucrează strins cu Uniunea Ti
neretului Comunist, realizează acțiuni co
mune. La activitatea pionierească pot par
ticipa ipstructori-uteeiști, ca ajutori ai co- 
mandanților-instructori, desemnați de orga
nizațiile U.T.C.

Reprezentanți ai Organizației pionierilor 
fac parte, cu drept de vot deliberativ, din 
organele colective de conducere de la nive
lul școlilor, inspectoratelor școlare, precum 
și din cele ale Ministerului Educației și în- 
vățămintului.

I. MEMBRII ORGANIZAȚIEI PIO
NIERILOR

A. PRIMIREA IN ORGANIZAȚIA 
PIONIERILOR

1. în Organizația pionierilor sint primiți 
școlari din clasele II—VIII, în virstă de 
7—14 ani, care sînt sîrguincioși Ia învăță
tură, respectă disciplina școlară, au o com
portare corectă in școală, familie, societate 
și își exprimă dorința de a deveni pionieri.

2. Pregătirea școlarilor pentru intrarea în 
organizație se face de către comandamentul 
detașamentului și al unității, cu sprijinul 
comandanților-instructori.

3. Dreptul de a primi școlari în organi
zație îl au detașamentele, precum și unită
țile de pionieri care nu au detașamente. 
Detașamentele și unitățile constituite tem
porar nu pot primi pionieri. Școlarul care 

dorește să devină pionier se adresează ver
bal comandamentului detașamentului. A- 
tunci cind in clasa sa nu există detașament, 
el se adresează pionierului-comandant al 
unității, care stabilește detașamentul in 
care se va face primirea.

4. Primirea în Organizația pionierilor se 
face în mod sărbătoresc în adunarea deta
șamentului sau a unității, sub drapelul pa
triei și al Organizației pionierilor.

La adunările de primire pot participa și 
părinții elevilor.

5. La primirea în organizație, școlarul 
rostește verbal Angajamentul pionierului : 
„Eu,... (numele și prenumele), intrînd în 
rindut Organizației pionierilor, mă angajez 
să-mi iubesc patria, să învăț bine, să fiu 
harnic și disciplinat, să cinstesc cravata ro
șie cu tricolor”.

în cursul clasei a V-a, pionierul rostește 
și semnează Legămîntul pionierului : „Voi 
invăța și voi munci pentru a deveni fiu de 
nădejde al patriei mele — Republica So
cialistă România ; voi fi credincios poporu
lui și Partidului Comunist Român ; voi res
pecta neabătut îndatoririle pionierești”.

Rostirea angajamentului și legămintului 
se face cu mina pe drapelul patriei.

6. Deviza pionierului : „Pentru gloria po
porului și înflorirea României socialiste, 
pentru cauza partidului — înainte 1“

Răspunsul la deviză : „Tot înainte !“
Deviza pionierului se rostește în adună

rile pionierești. Cînd răspunde la deviză, 
pionierul schițează salutul pionieresc. Pio
nierul salută ori de cîte ori intimpină dra
pelul tricolor al patriei, cînd se cintă 
„Imnul de Stat al Republicii Socialiste 
România“, „Internaționala“, precum și cu o- 
cazia ceremonialului pionieresc.

B. DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE 
PIONIERULUI

7. Drepturile pionierului :
— să participe la întreaga activitate a 

grupei, detașamentului și unității din care 
face parte ;

— să aleagă și să fie ales In organele de 
conducere ale Organizației pionierilor ;

— să participe Ia forumurile pionierești și 
Ia conferințele Organizației pionierilor ;

— să facă propuneri pentru îmbunătăți
rea muncii pionierești ; să-și exprime pă
rerea cu privire la întreaga activitate ;

— să participe la activitatea cercurilor, 
cluburilor și formațiilor, la concursuri și 
expoziții.

Pionierul care obține rezultate bune la 
învățătură, in activitatea pionierească sau 
a făcut fapte demne de laudă, este recom
pensat prin :

a) evidențierea în fața detașamentului și 
unității ;

b) fotografierea lingă drapelul unității și 
înscrierea numelui său in cartea de onoare 
a unității de pionieri ;

c) acordarea de distincții pionierești.
Pentru stimularea colectivelor pionierești 

care obțin rezultate foarte bune, se acordă 
diplome de „Unitate fruntașă“, „Detașa
ment fruntaș“ și „Grupă fruntașă“. Diplo
mele pentru unități și detașamente sînt în
soțite de eșarfe. în mod cu totul excep
țional, unitățile de pionieri pot fi distinse 
cu „Diploma de onoare a Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor“.

8. îndatoririle pionierului :
a) îndatoririle pionierului din clasele 

11—IV :
— își iubește patria și se pregătește să o 

slujească cu devotament ;
— învață cu sirguință și este un bun 

prieten al cărții ;
— participă cu interes și dragoste la ac

tivitățile grupei și detașamentului ;
— își respectă cuvintul dat ;
— este cuminte, îngrijit și ordonat ;
— spune adevărul;
— iubește natura, participă la înfrumuse

țarea casei în care locuiește, a clasei și a 
școlii ;

— este un bun prieten, îi învață pe alții 
să facă numai lucruri bune și invață și el 
de la ei ;

— este respectuos față de virstnici și față 
de cei din jur, își iubește părinții și învă
țătorii :

— are încredere în forțele sale și ale to
varășilor săi.

b) îndatoririle pionierului din clasele 
V—VIII :

— îndatorirea supremă a pionierului este 
aceea de a iubi cu ardoare patria socia
listă, punind mai presus de orice intere
sele țării ; este gata oricind să-și aducă în
treaga contribuție Ia apărarea ei ; cinstește 
trecutul său glorios, tradițiile de luptă ale 
poporului nostru, ale clasei muncitoare ;

— își exprimă prin fapte dragostea ne
mărginită și atașamentul profund față de 
Partidul Comunist Român :

— invață cu sirguință și este un prieten 
statornic al cărții ;

— iubește și respectă munca, participă 
activ la acțiunile de muncă patriotică, a- 
pără și păstrează cu grijă avutul obștesc, 
cinstește pe cei care făurise bunurile ma
teriale și spirituale ale țării :

— în întreaga activitate de invățătură, 
muncă și pregătire practică productivă, pio
nierul dovedește interes și pasiune, năzu
ință de a obține o calitate cit mai înaltă a 
muncii sale, își cultivă aptitudinile și ta
lentele, manifestind întotdeauna inițiativă, 
spirit creator și novator, cutezanță ;

— dovedește prin fapte atașamentul față 
de organizație, manifestind inițiativă și răs
pundere in îndeplinirea sarcinilor și îndato
ririlor pionierești, participă activ la viața 
grupei, detașamentului și unității, răspunde 
fără șovăire la chemările organizației ;

— este disciplinat și ordonat, atit în 
școală, cît și in afara ei, se îngrijește per
manent de menținerea sănătății și căiirea 
sa fizică ;

— este cinstit, modest și drept, spune a- 
devărul și luptă pentru triumful acestuia ;

— ește curajos și demn, are încredere în 
forțele sale și ale tovarășilor săi ; este un 
bun coleg și prieten ; luptă hotărit împo
triva lipsurilor, pentru sporirea neîntre
ruptă a onoarei și prestigiului colectivului 
din care face parte ;

— iși iubește, respectă și ajută părinții, 
pe cei virstnici ;

— își stimează învățătorii și profesorii, 
respectă pe cei mai in virstă și are grijă 
de cei mici.

9. Față de pionierul care nu-și îndepli
nește sarcinile ce-i revin sau are abateri, 
se pot lua următoarele măsuri :

— mustrarea în fața grupei ;
— discutarea lui în comandamentul de

tașamentului sau in adunarea de detașa
ment ;

— discutarea în comandamentul unității, 
mustrarea în fața unității de pionieri.

II. UNITATEA, DETAȘAMENTUL 
Șl GRUPA DE PIONIERI

Pionierii își desfășoară activitatea în ca
drul unităților, constituite la nivelul școli
lor, al detașamentelor, constituite la nive
lul claselor și al grupelor, constituite în ca
drul detașamentelor.

10. Unitatea de pionieri
Unitatea de pionieri se constituie în toate 

școlile primare și gimnaziale, indiferent de 
numărul pionierilor. Ea cuprinde toți pio
nierii din școala respectivă. în mod tem
porar, se pot constitui unități de pionieri in 
taberele școlare și in preventoriile pentru 
copii.

a) Unitatea alege, la începutul fiecărui 
an școlar, comandamentul său, format din 
pionierii-cotnandanți de detașamente și alți 
pionieri. Dintre membrii comandamentului 
se aleg pionierul-comandant al unității și 
1—2 pionieri locțiitori ai acestuia. Coman
damentul inițiază, organizează și desfășoară 
întreaga activitate pionierească ; se întru- 
nește, de regulă, lunar. întreaga activitate 
a comandamentului urmărește aplicarea șl 
dezvoltarea continuă a democrației în ca
drul organizației, a principiului autocondu- 
cerii, aptrenînd pe toți pionierii la iniție
rea, organizarea și desfășurarea propriei lor 
activități.

b) Unitatea își desfășoară activitatea pe 
bâza programului alcătuit de către coman
dament, finind seama de părerile și pro
punerile celorlalți pionieri.

Programul unității cuprinde principalele 
acțiuni politico-educative desfășurate de u- 
nitatea de pionieri, precum și alte activi
tăți cu caracter educativ-recreativ.

c) Adunările unității de pionieri au loc, 
de regulă, trimestrial.

d) Activitatea comandamentului unității 
este orientată și îndrumată de către coman- 
dantul-instructor de unitate, cadru didactic.

Pentru sprijinirea activității pionierilor și 
și comandamentului din școală, precum și 
in vederea pregătirii și perfecționării co- 
mandanților-instructori pentru activitatea cu 
pionierii, la nivelul școlii se constituie 
consiliul comandanților-instructori ; acesta 
este format din toți comandanții-instructori 
de detașamente și are în fruntea șa un co- 
mandant-instruetor de unitate, care înde
plinește în această calitate și funcția de 
director adjunct al școlii. Comandantul-in- 
structor de unitate este numit anual de 
către biroul consiliului ierarhic superior, cu 
aprobarea organului de partid.

e) Fiecare unitate are două drapele : dra
pelul patriei și drapelul unității de pio
nieri.

Cu ocazia sărbătoririi marilor evenimente 
din istoria poporului nostru, a Partidului 
Comunist Român, la adunările de unitate se 
aduce și drapelul partidului.

Unitatea de pionieri are „Cartea de o- 
noare“ a unității, in care sint consemnate 
evenimente, fapte, acțiuni pionierești im
portante, precum și numele pionierilor care 
se remarcă in mod deosebit.

11. Detașamentul de pionieri
Pionierii aceleiași clase, din unități cu 

peste 30 membri ai organizației, constituie 
detașamentul de pionieri.

a) Detașamentul alege, la începutul fie
cărui an școlar, comandamentul detașa
mentului, format din pionierul comandant 
de detașament, pionierii comandanți de 
grupe și alți pionieri. Comandamentul de
tașamentului se întrunește cel puțin o dată 
pe lună.

b) Comandamentul organizează întreaga 
activitate a detașamentului, pe baza unui 
program alcătuit potrivit obiectivelor șco
lii, ale muncii educativ-politice, dorințelor 
și propunerilor pionierilor. Comandamentul 
detașamentului stimulează larg inițiativa 
pionierilor și ii antrenează la organizarea 
și desfășurarea tuturor acțiunilor din deta
șament, potrivit cu aptitudinile și intere

sele lor. La activitățile detașamentului pot 
participa toți școlarii din clasa respectivă.

c) Detașamentul organizează, de regulă, 
o adunare pe lună. în cadrul acestor adu
nări, se adoptă programele de activitate, se 
fac primiri de noi pionieri, se organizează 
diverse acțiuni pionierești, se inițiază dez
bateri pe anumite probleme, potrivit parti
cularităților de virstă ale pionierilor.

In adunările de detașament și în cadrul 
diferitelor acțiuni, pionierii vor învăța și 
intona cintece patriotice, revoluționare, de 
tineret și pionierești.

d) Activitatea pionierilor din detașament 
și a comandamentului acestuia este spriji
nită și îndrumată de comandantul-instruc- 
tor al detașamentului, de regulă învățăto
rul sau dirigintele clasei respective. El este 
aprobat anual în această funcție de către 
biroul organizației de partid.

Comandantul-insiructor al detașamentu
lui poate fi ajutat în activitatea cu pio
nierii de instructori-uteciști, desemnați de 
organizațiile Uniunii Tineretului Comunist.

e) Fiecare detașament de pionieri are 
două drapele : drapelul patriei și drapelul 
detașamentului ; goarnă și tobă.

12. Grupa de pionieri
Grupa de pionieri se constituie anual, în 

toate detașamentele, precum și în unități
le cu pînă Ia 30 pionieri. Grupa este al
cătuită din 8—12 pionieri și are în fruntea 
sa un pionier-comandant, care este ales la 
începutul fiecărui an școlar.

III. CONSILIILE Șl COMANDA
MENTELE ORGANIZAȚIEI PIO

NIERILOR

Pentru organizarea, îndrumarea și coor
donarea activității pionierești la nivel na
țional, județean (al municipiului București), 
municipal, orășenesc (al sectoarelor) și co
munal, funcționează consilii ale Organiza
ției pionierilor.

Consiliile Organizației pionierilor sînt or
gane colective, alcătuite din pionierii loc
țiitori ai președinților consiliilor respective 
și alți pionieri, comandanți-instructori, re
prezentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, ai unor unități economice și so
cial-culturale, părinți și alte cadre care au 
atribuții în domeniul educării pionierilor 
și școlarilor. Consiliile îndrumă, organizea
ză și coordonează activitatea pionierească 
de pe raza administrativ-teritorială respec
tivă.

Consiliile Organizației pionierilor acti
vează sub conducerea nemijlocită a orga
nelor Partidului Comunist Român.

Consiliile acționează permanent pentru 
înfăptuirea politicii Partidului Comunist 
Român de pregătire pentru muncă și viață 
a tinerelor generații, pentru educarea în 
spirit revoluționar, patriotic a copiilor, 
colaborînd in acest sens cu școala, familia 
și ceilalți factori educativi. Ele stimulează 
folosirea unor forme și mijloace de muncă 
variate și atrăgătoare, adecvate virstei co
piilor, finind seama de condițiile concrete 
ale școlii și localității unde acestea își des
fășoară activitatea.

Consiliile Organizației pionierilor se aleg 
o dată la patru ani. in adunări generale 
sau in cadrul conferințelor organizațiilor 
respective.

Pionierii care fac parte din consilii se 
aleg anual, in adunări ale reprezentanților 
comandamentelor unităților de pionieri sau 
in cadrul forumurilor județene și național 
ale pionierilor, iar în anii cînd au Ioc con
ferințe ale organizației, se aleg în cadrul a- 
cestor conferințe.

Consiliile Organizației pionierilor își des
fășoară activitatea pe baza principiului 
muncii și conducerii colective. Ele se 
subordonează consiliilor ierarhic superioare.

13. Consiliile Organizației pionierilor au 
următoarele atribuții principale :

— orientează, îndrumă și coordonează ac
tivitatea consiliilor și comandamentelor din 
subordine ;

— îndrumă și coordonează întreaga acti
vitate a pionierilor și comandanților-in
structori, menită să contribuie la ridicarea 
continuă a nivelului la invățătură al tutu
ror elevilor, la educarea lor prin muncă și 
pentru muncă, Ia pregătirea temeinică pen
tru viață ;

— asigură îmbogățirea și perfecționarea 
neîntreruptă a conținutului politico-educa- 
tiv al activității pionierești ;

— se ocupă de instruirea și perfecționa
rea activului pionieresc și a cadrelor care 
muncesc cu pionierii ;

— studiază și generalizează experiența 
pozitivă din activitatea detașamentelor și 
unităților de pionieri, a consiliilor și co
mandamentelor organizației ;

— organizează, împreună cu organele de 
învățămint, expoziții, concursuri, activități 
educative de masă, precum și alte acțiuni 
extrașcolare ;

— asigură, in colaborare cu organele dc 
învățămint, U.T.C. și alți factori, organiza
rea și desfășurarea in bune condiții a ac
tivităților din perioada vacanțelor școlare ;

— acordă stimulente pionierilor și cadre
lor care se disting în activitatea de orga
nizație ;

— reprezintă organizația teritorială res
pectivă în relațiile cu alte instituții, orga

nizații de masă și obștești, unități econo
mice etc.

14. Pe plan republican Organizația pio
nierilor este îndrumată de Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, care iși des
fășoară activitatea sub conducerea nemij
locită a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

a) Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor este alcătuit din pionierii locțiitori 
ai președintelui Consiliului Național, alți 
pionieri, comandanți-instructori, învățători 
și profesori cu experiență in munca pionie
rească, educativă, părinți, personalități ale 
științei, tehnicii, culturii și artei, reprezen
tanți ai Ministerului Educației și învăță- 
mintului, Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și ai altor instituții și 
organizații care au sarcini in educarea co
piilor.

Consiliul Național se întrunește, de re
gulă, o dată la 3 luni, în ședințe plenare. 
EI își desfășoară activitatea pe comisii.

b) Consiliul Național are următoarele a- 
tribuții :

— organizează, îndrumă și coordonează 
întreaga activitate pionierească din Repu
blica Socialistă România, asigurind contri
buția acesteia la educarea politico-ideolo
gica a pionierilor și școlarilor ;

— inițiază și organizează pe plan repu
blican activități specifice in diferite dome
nii ale vieții pionierești ;

— elaborează materiale de îndrumare 
metodică, instrucțiuni cu privire la desfă
șurarea activității pionierilor ;

— îndrumă activitatea de presă și edito
rială pentru pionieri și școlari ;

— organizează sărbătorirea Zilei pionie
rilor din Republica Socialistă România ;

— organizează anual Forumul Național 
al pionierilor ;

— asigură selecționarea, promovarea, in
struirea și perfecționarea cadrelor care 
muncesc cu pionierii ;

— instituie drapelul Organizației pionie
rilor din Republica Socialistă România, dra
pelele pentru organizațiile județene, muni
cipale și orășenești, pentru unitățile și de
tașamentele de pionieri ;

— întocmește bugetul organizației și ur
mărește executarea lui ;

— reprezintă Organizația pionierilor în 
relațiile cu instituțiile centrale de stat, cu 
organizațiile de masă și obștești, precum și 
cu organizații de copii din alte țări ; ini
țiază diferite acțiuni cu caracter interna
țional.

c) Pentru asigurarea conducerii activită
ții curente, Consiliul Național alege, din 
rindul membrilor adulți, biroul, format din 
președinte, vicepreședinți și membri. Bi
roul se întrunește lunar și ori de cite ori 
este nevoie.

15. Pe pian județean, activitatea pionie
rească este îndrumată de către consiliul 
județean al Organizației pionierilor, care 
lucrează sub conducerea nemijlocită a co
mitetului județean al Partidului Comunist 
Român. Activitatea pionierească din muni
cipiul București este îndrumată de către 
Consiliul Municipal București al Organiza
ției pionierilor, care lucrează sub conduce
rea nemijlocită a Comitetului Municipal 
București al Partidului Comunist Român.

a) în consiliul județean (al municipiu
lui București) sint aleși pionierii locțiitori 
ai președintelui consiliului județean (al mu
nicipiului București), alți pionieri, coman
danți-instructori, cadre didactice, oameni de 
știință, cultură și artă, specialiști, părinți, 
reprezentanți ai inspectoratului școlar, co
mitetului județean (al municipiului Bucu
rești) al Uniunii Tineretului Comunist și ai 
altor instituții de stat, organizații de masă 
și obștești.

Consiliul județean (al municipiului Bucu
rești) se întrunește, de regulă, o dată la 
3 luni in ședințe plenare ; el iși desfășoară 
activitatea pe comisii.

b) Consiliul județean (al municipiului 
București) acordă titluri și distincții pio
nierilor cu merite deosebite, sprijină orga
nizarea practicii pedagogice a elevilor și 
studenților in problemele activității extra
școlare pionierești, propune Consiliului Na
țional acordarea „Diplomei de onoare“ și a 
altor distincții unităților, detașamentelor și 
cadrelor cu rezultate deosebite, întocmeș
te bugetul și urmărește realizarea lui, con
firmă numirea comandanților-instructori de 
unități, organizează forumul județean (al 
municipiului București) al pionierilor.

c) Organul executiv al consiliului jude
țean (al municipiului București) este bi
roul, care se alege din rindurile membrilor 
adulți ai consiliului și este format din pre
ședinte, vicepreședinți și membri.

Biroul consiliului județean (al municipiu
lui București) conduce întreaga activitate 
între plenarele consiliului. El se întruneș
te in ședințe, de regulă, o dată pe lună.

1G. Activitatea pionierească de pe raza 
municipiului, orașului (a sectorului) și co
munei este îndrumată de către consiliul 
municipal, orășenesc (de sector) și comunal 
al Organizației pionierilor, care lucrează 
sub conducerea nemijlocită a comitetului 
municipal, orășenesc (de sector) și comunal 
al Partidului Comunist Român.

a) In consiliul municipal, orășenesc (de 
sector) și comunal al Organizației pionieri
lor sînt aleși pionierii locțiitori ai pre
ședinților consiliilor respective, alți pionieri, 
comandanți-instructori, cadre didactice, oa

meni de știință, artă și cultură, specialiști, 
părinți, reprezentanți ai comitetului muni
cipal, orășenesc (de sector) și comunal al 
Uniunii Tineretului Comunist și ai altor 
instituții de stat și organizații obștești.

Consiliul municipal, orășenesc (de sector) 
și comunal al Organizației pionierilor se 
întrunește, de regulă, o dată la 3 luni, în 
ședințe plenare.

b) Organul executiv al consiliului muni
cipal, orășenesc (de sector) și comunal este 
biroul, care se alege din rindurile membri
lor adulți ai consiliului respectiv și este 
format din președinte, vicepreședinți și 
membri. Biroul conduce întreaga activitate 
între plenarele consiliului. El se întrunește 
in ședințe, de regulă, o dată pe lună.

Președintele consiliului, împreună cu pio
nierii locțiitori, se constituie în comanda
mentul municipal, orășenesc (de sector) și 
comunal al pionierilor. Comandamentul 
pionierilor participă Ia dezbaterea in biroul 
consiliului municipal, orășenesc (de sector) 
și comunal al organizației, a problemelor 
care privesc direct activitatea cu pionierii.

17. în școală, activitatea pionierească este 
îndrumată de către consiliul comandanți
lor instructori, constituit anual, format din 
comandantul-insfructor de unitate și toți 
comandanții-instructori de detașamente. 
Consiliul lucrează sub conducerea nemijlo
cită a organizației de partid din școală sau 
a organizației de partid din C.A.P. din care 
fac parte și cadrele didactice.

Consiliul comandanților-instructori spriji
nă activitatea pionierilor și comandamen
tului din școală in organizarea și desfășu
rarea intregii activități pionierești ; îndrumă 
activitatea cadrelor care muncesc cu pio
nierii, asigură pregătirea și perfecționarea 
comandanților-instructori ; colaborează cu 
comitetele de părinți, stabilește legături cu 
unitățile economice ; asigură aplicarea in
strucțiunilor și îndrumărilor metodice ela
borate de consiliile organizației ierarhic su
perioare.

Consiliul comandanților-instructori se în
trunește, de regulă, o dată pe trimestru Și 
ori de cîte ori este nevoie.

18. Comandanții-instructori sprijină acti
vitatea comandamentelor pionierești în edu
carea politico-ideologică a pionierilor și 
școlarilor, buna desfășurare a activităților 
extrașcolare, se preocupă de îmbogățirea 
conținutului politic al vieții pionierești, de 
diferențierea și diversificarea activității, de 
promovarea spiritului de răspundere în rin
durile pionierilor, pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin, în formarea și crește
rea activului pionieresc.

La activitățile pionierești, comandanții- 
instructori poartă uniformă.

19. Din patru în patru ani, se convoacă 
Conferința Națională a Organizației pio
nierilor din Republica Socialistă România, 
pe baza normelor de reprezentare stabilite 
de Consiliul Național.

Conferința are următoarele atribuții :
— dezbate raportul de activitate și sta

bilește măsuri corespunzătoare privind ac
tivitatea de viitor a Organizației pionieri
lor ;

— alege Consiliul Național ;
— aprobă modificări ale Statutului Orga

nizației Pionierilor din Republica Socialistă 
România.

In Conferința Națională, conferința jude
țeană (a municipiului București), municipa
lă, orășenească (de sector) și comunală se 
constituie și secțiunea pionierilor, în cadrul 
căreia se dezbat principalele probleme ale 
activității comandamentului respectiv, uni
tăților, detașamentelor și grupelor de pio
nieri și se aleg pionierii locțiitori ai pre
ședinților consiliilor respective.

20. Consiliul Național, consiliul județean 
(al municipiului București), municipal, oră
șenesc (de sector) sînt persoane juridice. 
Ele au sigilii proprii.

21. Organizația pionierilor are marșul 
său propriu.

22. Unitățile și detașamentele de pionieri 
sărbătoresc în fiecare an, în prima dumi
nică, la o săptămină după încheierea 
cursurilor, „Ziua pionierilor“.

23. Pe lingă Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor funcționează Comitetul 
Național Român pentru UNICEF. Pre
ședintele Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor îndeplinește și funcția de 
președinte al acestui comitet.

IV. UNIFORMA Șl ÎNSEMNELE 
PIONIEREȘTI

24. Pionierii poartă uniformă, cravată ro
șie cu tricolor, insignă și însemne pionie
rești. Cravata de pionier are tricolorul pe 
marginea laturilor egale,

a) Uniforma pionierilor pe timp călduros:
— pentru băieți : pantaloni bleumarin, 

bluză albă, bască albă (pentru cei din cla
sele V—VIII, bască bleumarin) și ciorapi 
albi trei-sferturi ;

— pentru fete : fustă bleumarin, bluză 
albă, bască albă (pentru cele din clasele 
V—VIII, bască bleumarin) și ciorapi albi 
trei-sferturi.

b) Unifornța pionierilor pe timp răcoros:
— pentru băieți : uniforma școlară ;
— pentru fete : o jachetă adaptată uni

formei școlare.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI - INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI
1. Asistent la Catedra de Edu

cație fizică, Facultatea de Elec
trotehnică, Ia disciplina „Tir”, 
poziția 27 din statul de func
țiuni ;

2. Asistent la Catedra de Edu
cație fizică, Facultatea de Elec
trotehnică, la disciplina „Bas
chet Divizia A”, poziția 28 din 
statul de funcțiuni ;

3. Asistent la Catedra de Edu
cație fizică. Facultatea de Elec
trotehnică, Ia disciplina „Bas
chet“, poziția 29 din statul de 
funcțiuni :

4. Șef de lucrări la Catedra de 
Tehnologia metalelor, Facultatea 
de Tehnologia construcțiilor de 
mașini la disciplinele „Tehnolo
gie“ și „Tehnologia metalelor și 
mașini-unelte“, poziția 8 din 
statul de funcțiuni ;

5. Șef de lucrări cu normă de 
cercetare științifică la Catedra 
de Tehnologia metalelor, Facul
tatea Tehnologia construcțiilor 
de mașini, poziția 1 din statul 
de funcțiuni ;

6. Lector Ia Catedra de Econo
mie politică, Facultatea de Me
canică agricolă, la disciplina „E- 
conomie politică", poziția 23 din 
statul de funcțiuni ;

7. Șef de lucrări la Catedra de
Chimie anorganică și Tehnolo
gie anorganică. Facultatea dc 
Inginerie chimică la discipline
le : „Chimie anorganică“ și
„Chimie metalurgică“, poziția 43 
din statul de funcțiuni ;

8. Șef de lucrări Ia Catedra de 
Chimie organică și Tehnologie 
organică. Facultatea de Inginerie 
chimică la disciplinele : „Chi
mie organică“, „Mecanismul de 
reacție“ și „Analiză instrumen
tală“, poziția 31 din statul dc 
funcțiuni :

9. Șef de lucrări Ia Catedra de 
Chimie organică și Tehnologie 

organică, Facultatea de Ingine
rie chimică, la disciplinele : 
„Tehnologia intermediarilor și 
coloranților" și „Mecanismul fi
xării coloranțiloi- pe suport“, 
poziția 34 din statul de func
țiuni ;

10. Șef de lucrări la Catedra 
de Chimie-fizică și Tehnologie 
electrochiinică, Facultatea dc In
ginerie chimică, la disciplinele: 
„Chimie și coroziune“ și „Chi
mie“, poziția 37 din statul de 
funcțiuni ;

11. Șef de lucrări Ia Catedra 
de Chimie organică și Tehnolo
gie organică. Facultatea de Ingi
nerie chimică, la disciplinele 
„Tehnologia sintezei monomeri- 
lor și polimerilor“ și „Protecția 
muncii“, poziția 21 din statul de 
funcțiuni ;

12. Asistent la Catedra de Ma
tematici III, Facultatea de Elec
trotehnică la disciplinele : „Ma
tematici“ și „Matematici supe
rioare“, poziția 23 din statul de 
funcțiuni ;

13. Asistent la Catedra de Ma
tematici III. Facultatea de Elec
trotehnică Ia disciplina „Mate
matici speciale“, poziția 24 din 
statul de funcțiuni ;

14. Asistent la Catedra de Ma
tematici III, Facultatea de Elec
trotehnică. la disciplinele : „Ma
tematici speciale“, „Algebră li
niară și geometrie analitică" și 
„Matematici superioare“, poziția 
27 din statul de funcțiuni ;

15. Asistent la Catedra de dis
pozitive, circuite și aparate elec
tronice, Facultatea de Electroni
că și telecomunicații Ia disci
plinele : „Aparate de măsură și 
control“, „Aparate electronice de 
măsură și control" și „Circuite

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
electronice“, poziția 15 din sta
tul de funcțiuni ;

16. Asistent cu normă de cer
cetare la Catedra de Electroni
că aplicată, Facultatea de Elec
tronică și telecomunicații, pozi
ția 5 din statul de funcțiuni ;

17. Asistent la Catedra de Teh
nologia metalelor, Facultatea dc 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini, la disciplinele : „Tehnolo
gie" și „Tehnologia materiale
lor", poziția 28 din statul de 
funcțiuni ;

18. Asistent la Catedra de E- 
conomie politică, Facultatea de 
Mecanică agricolă, la disciplina 
„Economic politică“, poziția 31 
din statul de funcțiuni ;

19. Asistent la Catedra de Ma
tematici I, Facultatea de Trans
porturi la disciplinele : „Mate
matici speciale“ și „Analiză ma
tematică", poziția 37 din statul 
de funcțiuni ;

20. Asistent la Catedra de Pe
dagogie și limbi străine, Facul
tatea de Transporturi la disci
plina „Limba engleză", poziția 
29 din statul de funcțiuni ;

21. Asistent la Catedra de Pe
dagogie și limbi străine, Facul
tatea de Transporturi la disci
plina „Limba română“, poziția 
58 din statul de funcțiuni ;

22. Asistent la Catedra de Si
derurgie, Facultatea Metalurgie 
la disciplinele : „Metalurgia 
fontei“ și „Metalurgie extractivă 
și turnătorie", poziția 15 din sta
tul de funcțiuni ;

23. Asistent la Catedra de Me
talurgia metalelor neferoase și 
prepararea minereurilor, Facul
tatea de Metalurgie, la discipli
nele : „Teoria proceselor meta
lurgice“, „Pirometalurgie", „Pro

cedee speciale în metalurgia ne
feroasă", „Turnătorie și meta
lurgie neferoasă“, „Prepararea 
minereurilor neferoase“ și „Teh
nologia metalelor“, poziția 18 
din statul de funcțiuni ;

24. Asistent la Catedra de Fi
zică, Facultatea de Aeronave la 
disciplina „Fizică“, poziția 51 din 
statul de funcțiuni ;

25. Asistent la Catedra de In
ginerie chimică, Facultatea dc 
Inginerie chimică la discipline
le : „Reactoare în industria an
organică“, „Operații și utila
je“ și „Optimizări in industria 
chimică organică și anorganică“, 
poziția 14 din statul de func
țiuni ;

26. Asistent la Catedra de In
ginerie chimică, Facultatea dc 
Inginerie chimică Ia discipline
le : „Operații și utilaje“ și 
„Termodinamica tehnică și me
canica fluidelor", poziția 15 din 
statul de funcțiuni ;

27. Asistent la Catedra de Teh
nologia silicaților și compușilor 
oxidici, Facultatea de Inginerie 
chimică la disciplinele : „Opera
ții și utilaje in industria silica
ților“, „Cuptoare și uscătoarc in 
industria silicaților", „Termoteh- 
nică și cuptoare" și „Tehnologia 
sticlei", poziția 16 din statul de 
funcțiuni ;

28. Asistent Ia Catedra de So
cialism științific, Facultatea dc 
Metalurgie la disciplina „Socia
lism științific", poziția 13 din 
statul de funcțiuni ;

29. Asistent Ia Catedra de Teh
nologie electronică și fiabilita
te, Facultatea de Electronică și 
telecomunicații, la disciplina 
„Tehnologie", poziția 23 din sta
tul de funcțiuni ;

30. Asistent cu normă de cer
cetare științifică la Catedra de 
Centrale electrice, Facultatea de 
Energetică, pozițiile 31 și 32 din 
statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul rectoratu
lui Institutului politehnic Bucu
rești, Splaiul Independenței iar. 
313, etajul II, camera 219, în 
termen de 30 de zile pentru pos
turile de șef de lucrări și 15 zi
le pentru posturile de asistent 
de la data publicării acestui a- 
nunț în Buletinul Oficial, cere
rea de înscriere împreună cu 
actele prevăzute de Legea nr. 
6 privind Statutul personalului 
didactic din R.S.R. publicată în 
Buletinul Oficial al R.S.R., par
tea I, nr. 33, din 15 martie 
1969 și de Instrucțiunile Minis
terului Educației și Invățămin- 
tului nr. 84539/1969.

Concursul se va ține Ia rec
toratul Institutului politehnic 
București în termen de 3 luni 
pentru posturile de șef de lu
crări și respectiv 15 zile pentru 
posturile de asistent de la data 
expirării termenului de înscriere 
la concurs.

Cei care funcționează într-o 
instituție de învățămint supe
rior sînt obligați să comunice in 
scris rectorului sau directorului 
acesteia înscrierea la concurs.

Concursul a fost publicat in 
Buletinul Oficial al R.S.R., par
tea a IlI-a, nr. 4 din 10 ianuarie 
1976.

Actele necesare înscrierii la 
concurs sînt :

— Cererea de înscriere, la ca
re se anexează :

— Memoriul de activitate di
dactică. științifică, tehnică, in 
producție, obștească — în trei 
exemplare ;

— Lista lucrărilor științifice 
publicate sau în curș de publi
care — in trei exemplare ;

— Lucrările de specialitate 
elaborate — intr-un exemplar ;

— Autobiografie — în două 
exemplare ;

— Aprecierea activităților : 
profesionale, didactice, științi
fice, tehnice, în producție și op- 
ștești, eliberată de colectivul de 
muncă unde candidatul iși des
fășoară activitatea — intr-un 
exemplar, însoțită de o adresă 
semnată de directorul instituției 
(întreprinderii) și secretarul co
mitetului P.C.R. în care să se 
menționeze că s-a obținut apro
barea Secretariatului Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R. sau a Secretariatului Co
mitetului județean al P.C.R. ;

— Copie legalizată de pe di
ploma de studii superioare — 
intr-un exemplar — și de pe a- 
nexa la diplomă (situația șco
lară) ;

— Copie legalizată de pe di
ploma de doctor — intr-«tn 
exemplar ;

— în cazul în care diplomele 
de studii sint obținute in străi
nătate, se va depune traducerea 
legalizată de pe acestea — in
tr-un exemplar, precum și co
pie legalizată de pe adresa Mi
nisterului Educației și învăță- 
mintului. Comisia Superioară de 
Diplome privind echivalarea 
acestora ;

— Adeverință privind vechi
mea in muncă — intr-un exem
plar ;

— Un dosar cu șină.

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI

CASA DE CULTURĂ SECTORUL I 
Str. Slătineanu nr. 16.

anunță deschiderea următoarelor cursuri :

• DACTILOGRAFIE și SECRETARIAT TEHNIC 
— 15 zile, o lună și 2 luni (încep la data 
înscrierii).

• AUTOAPĂRARE
• BALET COPII
• ACORDEON, CHITARA, BATERIE.

Informații la Casa de cultură, sect. I. — te
lefon 1198 68.

ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI” BUCUREȘTI organizează 
un concurs pentru ocuparea postului de ȘEF BIROU CONTA
BILITATE cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Leqea nr. 
12/1971.

Cererile de participare se vor depune la sediul întreprin
derii pînă la data de 25.1.1976.

ÎNTREPRINDEREA MAI ÎNCADREAZĂ

• TURNĂTORI FORMATORI
• STRUNGARI LA STRUNG PARALEL
• CURAȚITORI SABLATORI
• SIFONĂRI.

Doritorii se pot adresa zilnic la sediul întreprinderii din 
Spl. UNIRII nr. 165 sector 4, sau la telefon 21 61 60 interior 
142 sau 191.



„SCÌNTE IA TINERETULUI" pag. 3 LUNI 19 IANUARIE 1976

FIECARE PALMĂ DE PĂMÎNT 
FOLOSITĂ ÎN SCOPURI PRODUCTIVE

Acțiunea de redare în circui
tul agricol a unor noi suprafețe 
de teren s-a finalizat, în anul 
1975, cu uri frumos succes pen
tru lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Alba. Toate cele 1 000 hec
tare planificate să fie redate 
agriculturii au fost realizate. 
Mai mult, a fost înregistrată și 
o depășire de 10 hectare. Acțio- 
nind alături ■ de ceilalți lucrători 
din agricultură, tinerii, organi
zațiile U.T.C. — îndeosebi cele 
din Ciugutu de Alba, Daia, Lo- 
padia și Tiur — participind ac
tiv la acțiunile de desecări, de
frișări și combatere a eroziunii 
solului și-au adus o contribuție 
importantă la creșterea supra
feței arabile a județului, la re
cuperarea pentru agricultură a 
celor 1 010 hectare. Un rezultat 
care exprimă efortul depus pen
tru înfăptuirea uneia dintre 
principalele sarcini puse în fața 
lucrătorilor ogoarelor de Con
gresul al Xl-lea al partidului

SLUJIND ȚELURI ÎNALTE
(Urmare din pag. I)

— Capacitatea de creație este 
o virtute care poate să aparțină 
oricărui om, în orice meserie ar 
Jucra. Oricărui om care are o 

Jnjinte iscoditoare, este receptiv 
la nou. și are o reală și perma
nentă dorință de instruire. Pen
tru ca asemenea date native, 
proprii unui mare număr de ti
neri, să nu se piardă, este ne
cesar să existe, să se creeze, în 
fiecare loc de muncă, un climat 
propice creației. Un climat de 
etică profesională și echitate 
care să adauge, prin educație, 
calităților enumerate — perseve
rentă, capacitate de a lupta, de 
a învinge greutățile, de a crede 
în victorie — și să le canalizeze 
spre îndeplinirea unui scop 
înalt, în cazul nostru edificarea 
unei noi Românii; Pe lingă a- 
cestea. mai este necesară asigu
rarea unor mijloace materiale 
corespunzătoare, care să permi
tă căutări și aplicarea rapidă in 
practică a rezultatelor obținute, 
Tinerii nu trebuie însă să pre
tindă, să aștepte să li se ofere 
de-a gata aceste condiții opti
me, ci să fie convinși că este 
de datoria lor să contribuie atît 
la crearea și menținerea clima
tului de intr-ajutorare, perfec
ționare continuă, entuziasm, 
necesar muncii care să fie înțe
leasă ca un proces creator, cit 
și la dezvoltarea bazei materiale.

— Trăiți și munciți de mulți 
ani in orașul pe care tradiția 
l-a numit „lașul literar“ și că
ruia anii din urmă i-au adăugat 
nu numai o emblemă științifică, 
dar și una industrială. Vă ru
găm să precizați ce posibilități 
de cercetare oferă azi. unui ti- 
năr om de știință, lașul știin
țific ?

— S-au întreprins pași însem
nați în domeniul bazei materiale 
și eforturi în direcția obținerii 
unei informații științifice la zi. 
Desigur, ar fi nerealist să spu
nem că în toate domeniile sîn- 
tem la nivelul cel mai bun 
Dar pentru a avea o ima
gine exactă a progresului 
realizat trebuie cunoscut de 
la ce s-a plecat. Cind mi-am 
început activitatea de cerce
tare. imediat după al doilea 
război mondial, Universitatea 
era în mare măsură distrusă, 
iar baza materială precară. A- 
ceastă realitate nu ne-a demo-

ORDINEA, DISCIPLINA Șl SPIRITUL
(Urmare din pag. I)

Toate cele trei procente de pe
risabilitate admise au fost re
cuperate la noi printr-o spori
tă răspundere la fiecare loc de 
muncă.

Pe șantierul de locuințe ..Mă- 
năștur“ s-au economisit, de a- 
semenea, 300 tone ciment, 21 
mc. cherestea, 70 tone oțel- 
beton.

— După cum se vede — ne 
declară tovarășul, Ioan Sabău, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
trust — debutul nostru în între
cerea „Tineretul, factor activ în 
realizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice“ pornește de 
la o bună experiență pe care

PATRIOTISMUL
CUNOAȘTERII

(Urmare din pag. I) 

liste, cu frumusețile patriei. Spre 
lauda noastră, sint foarte mulți 
acești părinți I

Nu mai puțin impresionanți 
sint, totodată, acei oameni - 
bprbați sau femei — pe care îi 
văd adesea răspunzînd la in
terviurile obișnuite luate de re
porterii televiziunii și care, vor
bind despre domeniile lor de ac
tivitate, încep foarte firesc prin 
cuvintele : „Congresul al Xl-lea 
a hotărît...", „Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat...", dove
dind că muneg lor — printr-o 
bună cunoaștere a politicii parti
dului - este foarte clar circum
scrisă unei perspective, că ac
țiunea lor e hotărît conștien
tizată.

Știu, de asemenea, bucu- 
reștepi care, din timp în timp, 
își planifică vizite în diferite car
tiere sau în alte orașe, vor să 
vadă cum a crescut capitala, 
cum crește țara, cum se vor dez
volta ele.

Știu medici cărora nu le lip- 
Mște din cabinete aparatul de 

privind inițierea unui complex 
de măsuri care, în final, să ducă 
la mai buna gospodărire a pă- 
mintului, la valorificarea supe
rioară a fondului funciar.

Legea pentru adoptarea Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România, apro
bată recent de forumul legisla
tiv suprem al țării, prevede, in
tre altele, „...creșterea suprafe
ței agricole și arabile prin exe
cutarea de lucrări pentru pu
nerea în valoare de npj tere
nuri“. Pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv, lucrătorii unităților a- 
gricole din județul Alba și-au 
propus ca. în anul 1976. primul 
an al cincinalului revpluției teh- 
nico-științifice, să sporească su
prafața arabilă cu incă 500 de 
hectare. Implicată direct în 
această acțiune de interes na
țional, definindu-și obiectivele 
potrivit indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul

ralizat ; generația noastră își 
propunea să redea lașului toată 
strălucirea din trecut, fiecare tî- 
năr cercetător dorea să se mă
soare în viitor cu înaintașii lui. 
O sarcină deloc ușoară dacă ți
nem seama că am avut 
precursori de seamă în mai toa
te ramurile de știință ! Mijloa
cele materiale de studiu, de cer
cetare s-au obținut treptat cu 
multă muncă, cu multe eforturi... 
Aș vrea să subliniez, aici, ma
rele sprijin dat de conducerea 
de partid, care a făcut posibilă 
construirea de noi spații de în- 
vățămînt și cercetare, utilarea lor 
cu aparatură de tehnicitate înal
tă. în paralel, industrializarea 
cetății, pină la cotele atinse azi, 
a reprezentat o altă forță în
semnată pentru sporirea bazei 
de cercetare.

— Se spune că in epoca revo
luției mondiale a științei și teh
nicii aparatura, utilajele se în
vechesc in același ritm cu cel, 
m care înaintează frontul cu
noașterii. Ce acțiuni contraca
rează această rapidă uzură mo
rală a bazei și mijloacelor de 
cercetare ?

— Perfecționarea continuă a 
aparaturii existente și concepe
rea de utilaje și metode origi
nale de cercetare. îmbogățirea 
bazei materiale, prin forțe pro
prii. este una din îndatoririle o- 
mului de știință. O mare parte 
din aparatura de care ne servim 
e construită de noi.' cu partici
parea directă a studenților. An- 
trenindu-i, de la inteput, în a- 
semenea acțiuni, îi obișnuim să 
privească depășirea unor obsta
cole. considerate de unii „obiect 
tive“, ca o datorie firească.

— Au fost cazuri, desigur pu
ține. cind oameni angrenați în . 
activități de cercetare au pără
sit acest domeniu, unii dintre ei 
rătăcesc pe meleaguri străine, 
făcindu-și un cult din laboratoa
re mai bine utilate (totuși stră
ine !) care să le permită, susțin 
ei, o mai fructuoasă activitate 
științifică (totuși departe de in
teresele societății noastre !). Ce 
părere aveți despre acest lucru ?

— Este o prejudecată, o rătă
cire a celor care își consideră 
inteligența o marfă de vinzare 
pe o piață care cumpără cre
iere. Cu mijloacele materiale de 
care dispunem azi se pot aduce 
contribuții de prim ordin in do
meniul științei și tehnicii morte 

ne-am propus să o îmbogățim 
la nivelul sarcinilor sporite pe 
acest an. Trebuie să con
struim 5 000 apartamente din 
planul de stat, iar în plus, noi 
ne-am angajat să realizăm încă 
500 de apartamente. Anul tre
cut am avut un angajament si
milar și ni l-am îndeplinit in
tegral. Principalele inițiative 
prin care vom acționa pentru 
reducerea oricărei risipe de ma
terii prime și materiale sint : 
să lucrăm 2 zile pe lună cu 
materiale economisite și con
cursul amintit pentru „Cel mai 
bine gospodărit punct de lu
cru“.

în spiritul Hotăririlor Congre
sului al X-lea al U.T.C. am tre- 

radio portativ, mereu deschis la 
ora cînd se transmit „jurnalele 
de actualități" ; ei vor să afle 
tot ce este nou.

Știu ingineri care cunosc per
fect evoluția lui Marin Preda, a 
lui Eugen Barbu sau Fănuș 
Neagu, ultimele poezii de Pău- 
nescu sau Nichita Stănescu. Nu 
este, desigur, meseria lor lite
ratura, poate că nici nu se în- 
tîlnesc afectiv cu fiecare roman 
sau cu fiecare vers, dar poezii
le și romanele noi nu sînt, pen
tru ei, numai prilejul unei de
lectări, ci și o realitate a acestei 
țări, ce se cere, de asemenea, 
cunoscută.

Cunoașterea e cadru ql di
mensiunilor lor spirituale, ba
lanță a echilibrului personalită
ții (greu îi poate duce cineva cu 
vorba pe astfel de oameni I). E 
sursă a entuziasmului și motiv 
al solidarității lor cetățenești.

Ca și profesorul de matema
tici, amintit la început, ei nu 
trăiesc doar intr-un institut, în.- 
tr-un laborator sau într-o uzină,

Trăiesc într-o țară I

Nicolae Ceaușescu, și în spiritul 
hotăririlor adoptate de Congre
sul al X-lea al U.T.C., organi
zația județeană Alba a U.T.C. 
s-a angajat ca, prin eforturi 
proprii, să realizeze aproape ju
mătate din suprafața menționa
tă — adică peste 200 de hectare, 
După cum ne informa tova
rășul Aurel Mureșan, președin
tele Consiliului tineret sătesc de 
la Comitetul județean Alba al 
U.T.C., principalele lucrări de 
redare în circuitul agricol a u- 
nor noi suprafețe de teren vor 
fi executate pe raza localităților 
Daia, Lopadia, Vințul de Jos șj 
Ohaba, unde vor fi organizate 
șantiere locale ale tineretului și 
tabere de muncă patriotică. 
..Angajamentul pe care ni l-am 
asumat, sublinia interlocutorul 
nostru, este realist și realizabil. 
Pentru ca suprafața pe care 
ne-am propus s-o redăm circui
tului agricol să dea producții 
încă din acest prim an al noului

diale. Și se aduc. Eu nu neg că 
pot exista scule mai bune pen
tru cercetare, decit cele de care 
dispun eu, nu neg că acestea 
pot scurta timpul de investiga
ție și pot conduce mai rapid la 
soluția căutată, dar sînt con
vins că nu aceasta e rațiunea de 
a fi pentru un adevărat om de 
știință. Sint de acord — un a- 
cord teoretic, nu afectiv — că 
se poate face și știință de dra
gul științei, se poate face și ști
ință numai pentru pasiunea de 
a fi un descoperitor... Dar din
colo de plăcerea egoistă că ai 
produs ceva nou, care mișcă 
resorturile dezvoltării către îna
inte, pentru mine există o sa
tisfacție cu mult mai mare. 
Aceea că ai produs ceva pentru 
cei care te-au creat, ți-au dat 
posibilitatea să te dezvolți, că ai 
contribuit, cu o cotă mai mare 
sau mai mică, la progresul și 
prestigiul patriei tale. Și apoi, 
nu e căzui să exagerăm rolul 
bazei materiale. Vorbeam, în 
primul rind. de un climat pro
pice cercetării, progresului. Nu 
ințeleg și nu pot fi făcut să 
înțeleg, cum poate exista un 
climat mai propriu creației a- 
colo unde nu poți respira aerul 
țării tale, nu te poți emoționa de 
frumusețile mereu noi pe care ți 
le dezvăluie natura ei, nu-ți poți 
pune rodul muncii in slujba 
poporului tău.

Sint convins, și convingerea 
mea izvorăște nu numai din 
ceea ce s-a creat concret pină 
gcum, dar și din cunoaștere^ 
condițiilor de care dispunem și 
de care vom dispune în conti
nuare, că putem și sîntem da
tori să producem valori care să 
fie incorporate in tezaurul mon
dial. Să le producem aici, învin- 
gînd, prin forțele noastre, greu
tățile moștenite, de care încă ne 
mai împiedicăm. în acest feț, 
valoarea descoperirilor noastre 
va fi dublată și de netezirea 
drumului generațiilor viitoare 
de oameni de știință, care, por
nind de la o bază materială supe
rioară. construită treptat de noi, 
pentru cercetările noastre, și de 
la ceva mult mai important — 
de la cunoștințe cucerite pas cu 
pas, nu împrumutate de-a gata 
— vom putea înainta mult mai 
repede pe drumul cunoașterii. 
Eu cred că viața trebuie trăită 
numai slujind țeluri înalte.

GOSPODĂRESC

cut deja la o intensă muncă po
litică și educativă in rindul tir 
nerilor pentru cunoașterea sar
cinilor ce le avem pentru acest 
an, a angajamentelor și iniția
tivelor pentru ca de pe acum 
să ne integrăm cu toată energia 
noastră în efortul colectivului 
pentru realizarea planului eco
nomic pe 1976 la toți indicatorii 
și la cei mai buni parametri , 
calitativi și de eficiență.

LFORT EDUCATIV CONVERGENT
(Urmare din pag. I)

MATURITATEA UNEI FOARTE 
TINERE CASE DE CULTURA

Casa științei și tehnicii — 
Tîrgoviștc, principal obiectiv cul
tural destinat tineretului și rea
lizat în mare măsură prin stră
dania acestuia, a irrțplinit numai 
nouă luni de . existență. Este ha
zardat, în consecință, a formula 
judecăți categorice despre o ac
tivitate culturală care, de la zi 
la zi. depășește amploarea și 
consistenta programului inițial, 
faptele ne îndreptățesc insă să 
înregistrăm pozitiv eforturile ti
nerilor. ale organizației munici
pale a U.T.C., ca și ale altor fac
tori culturali din școli și între
prinderi, ale conducerii clu
bului.

Ce se poate observa caracte
ristic în acest promițător debut? 
în primul rind. antrenarea unui 
foarte mare număr de pasionați 
(in bună parte tineri, recent 
atrași de economia orașului) la 
realizarea unor cercuri de cer
cetare științifică și aplicație teh
nică (racheto-modelism. explo
rări subacvatice, electronică...). 
Nivelul acestor cercuri ni s-a 
părut de-a dreptul remarcabil. 
Ne gîndim. cînd afirmăm a- 
ceasta. lg o originalitate a so
luțiilor. unele dintre ele adevă
rate premiere in materie (răs
plătite cu distincții la diferite 
concursuri), la fondul de inteli
gență și competență pe care îl 
discernem în fibra fiecărei noi 
încercări.

— Cercurile s-au născut din 

cincinal, am luat toate măsurile 
ca acțiunea să fie declanșată din 
primele zile ale anului. Antre- 
nințj în aceste tabere și șan
tiere ale muncii patriotice ti
neri cooperatori, mecanizatori, 
cadre didactice și medicale, an
gajați ai instituțiilor de pe raza 
localităților rurale, elevi ai șco
lilor de toate gradele și profilele, 
șocptim că vom contribui la în
deplinirea și a unui alt dezide
rat . major stabilit de Congresul 
al X-lea al U.T.C. și anume 
gl unirii tuturor categoriilor de 
tineri de la sate in realizarea 
sarcinilor economice și sacial- 
politice ce ne stau în față“.

Așadar, o acțiune bine con
cepută, temeinic organizată, cu 
eficiență economică indiscuta
bilă. cu valențe politico-educa- 
tive certe, cu largi implicații 
pentru înfăptuirea importantelor 
obiective puse în fața generației 
tinere de ampla Cuvîntare 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Ședința de deschi
dere a forumului tineretului 
patriei, de cuprinzătoarele hotă- 
riri ale Congresului al X-lea al 
U.T.C.

AL. DOBRE

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
PREGĂTIRI PENTRU OLIMPIADĂ

CURSA SPRE... MEDALII
în plină iarnă, locuitorii Predealului, băști

nași sau ocazionali, se arătau oarecum intrigați 
de prezența cotidiană a unor sportivi mai pu
țin obișnuiți pentru această frumoasă stațiune 
a sporturilor de iarnă. Pe străzile orașului „de
filau“ intr-o simplă alergare care, mai apoi, sus, 
in Polistoacă, se transforma intr-o pregătire in
tensă, cu antrenamente tari, terminate cu sprin
turi repetate. Prezența unor atleți trecea, eu fie
care zi, aproape paradoxală intr-un oraș al spor-

turilor de iarnă, tocmai pentru că acoperea în- 
• tr-un fel prezența schiorilor. Cu vremea lucru

rile s-au mai lămurit. Sirguincioșii sportivi in 
treninguri albastre și-au declinat identitatea : 
atleții olimpici care ne vor reprezenta la Olim
piada de vară din Canada. Firesc, așadar, să le 
prezentăm activitatea de pregătire, precum și 
cartea de vizită. Facem aceasta cu amabilitatea 
profesorului Nicolae Mărășescu, antrenor fede
ral, care ne-a răspuns la citeva întrebări :

— Cine sînt olimpicii și, evi
dent. vă rugăm să prezentați ci
titorilor și cite ceva din cartea 
lor de vizită.

— Aici, la Predeal, sint pre- 
zenți alergătorii din grupele o- 
limpice de semifond și fond. 
Printre ei se află Natalia An
drei — campioană europeană la 
1 500 m, campioană mondială 
universitară la 3 000 m„ vicecam- 
pioană universitară la- 1 500 m., 
câștigătoarea concursului preo- 
lirppic de la Montreal la proba 
de 1 500 m„ campioană balcani
că ; Mariana Suman — locul I la 
finala Cupei Europei în proba 
de 800 m. a doua performeră 
mondială a anului 1975, ciștigă- 
toarea concursului preolimpic 
de la Montreal în proba de 
800 m. campioană balcanică ; 
Gheorghe Cefan — locul I la 
concursul preolimpic, al IV-lea 
perforrher mondial în 1975 și al 
V-lea din toate timpurile, cam
pion balcanic ; Gheorghe Ghipu 
— locul 3 la Campionatele eu
ropene. semifinalist in Cupa Eu
ropei, de 3 ori campion balca
nic ; Ileana Silai — vicecampi- 
oană olimpică în 1968, locul 6 la 
Jocurile olimpice din 1972. 
Paul Capu și Elisabeta Bacelar 
sint alți doi sportivi tineri, cu 
perspective reale de afirmare în 
arena internațională.

— Ce antrenamente cuprind 
pregătirile de iarnă ?

— Proverbul vechi care spu
ne că vara să-ți faci sanie și 
iarna car este valabil și la 
noi. mai ales că Jocurile olim
pice, vor avea loc în... iulie, 
deci forma sportivă trebuie rea
lizată în prima parte a sezonu
lui. Pentru a putea face față 
exigențelor olimpice și pentru a 
continua ascensiunea care ne-a 
adus in plutonul fruntaș al aler
gătorilor mondiali, munca tre
buie intensificată la maximum. 
Pregătirile de la Predeal au cu
prins, în respectiva etapă, a- 
iergâri prin zăpadă, pe dealuri 
și văi, pe șosele cu asfalt și fă
ră. in condiții îngreunate de frig, 
viscol și gheață, cu porții kilome
trice zilnice, invidiate chiar de 
automobiliști : băieții 25—40 km, 
fetele 15—25 km. S-au folosit și

„marotele", mai noi sau mai 
vechi, ale cîtorva dăruiți — ne 
declara tovarășa directoare a 
Casei științei și tehnicii — Vio
leta Tașcău. Interesant cum au 
evoluat intr-un răstimp foarte 
scurt. Și-au dublat și triplat 
chiar numărul membrilor. Au 
atras, de asemenea, numeroși 
simpatizanți. tineri din școli, din 
fabrici, care, cu tot ceea ce le 
stă în putință, sprijină o ini
țiativă sau alta a cercului. Sem
nificativă mi se pare deci a- 
ceastă metamorfoză a pasiona
tului. aplecat cu predilecție 
asupra obiectului pasiunii sale, 
intr-un propagator al acesteia, 
intr-un factor de iradiere a cu
noștințelor științifice. Mai mult, 
se poate constata, in numeroase 
cazuri, o orientare către proble
mele industriei județene nutrite 
inevitabil de către necesitățile 
imediate ale cercurilor. Dorim ca 
în viitor, in consens cu aspira
țiile multor membri ai cercu
rilor tehnice, să stabilim teme 
precise de cercetare, să creăm 
chiar cercuri cu profil specific, 
menite a susține efectiv pro
ducția. Un prim pas l-am și 
făcut prin înființarea Labora
torului de cercetare sociologică 
ce-și propune un studiu cu 
eficacitate imediată in domeniul 
integrării profesionale a tineri
lor. domeniu de o extremă im
portanță pentru un județ cu 
inalte ritmuri de industriali
zare.

Este, fără îndoială, meritul 
animatorilor culturali de aici de 
a canaliza aptitudinile tinerilor 
spre realizarea unor obiective

Peisaj obișnuit de iarnă. In 
vacanță, in concediu sau la 
sfîrșit de săptămină — ca ur
mare a acțiunilor organizate 
de B.T.T. — mii de tineri din 
toate colțurile țării Benefi
ciază de frumusețea peisaju
lui montan, de plăcerea prac
ticării sportului preferat — 

schiul

alte mijloace variate, dar baza 
a constituit-o pregătirea prin 
alergare.

— Ce putem spera de la J.O. 
de la Montreal ?

— Obiectivele noastre sint 
foarte ambițioase, pe măsura re
zultatelor din acest an.. ,a ta
lentelor de care dispunem la 
această oră și a muncii depuse. 
Cu cițiva ani în urmă nu aveam 
pretenții olimpice la semifond. 
Acum, însă, nutrim speranța 
întilnirii pe podiumul olimpie 
chiar cu treapta cea mai înaltă. 
Natalia Andrei, Mariana Sunifin, 
Gheorghe Cefan. Gheorghe'Ghi
pu și Ilie Floroiu sînt atleți cu 
posibilități și capacități verifi
cate în mai multe ocazii 
și se află într-o continuă 
ascensiune. De ce ne-am opri 
tocmai în 1976 ? Avem toate 
condițiile pentru afirmarea atle
tismului nostru. Mariana Suman 
și Natalia Andrei vizează o per
formanță cu puțin sub recordul 
mondial. Cefan, o cifră în jurul 
lui 8.10 la 3 000 m. obstacole, 
Ghipu — 3’34'’ la 1 500 m„ Flo
roiu — 27’45” la 10 000 m. Ce 
locuri se vor ocupa cu aceste 
cifre nu știm și nu știe nimeni 
cu exactitate. Aproape sigur este 
că. obținind aceste performanțe 
sportivii noștri vor fi printre cei 
mai buni alergători din lume.

întreceri ale studenților șahiști
Cea de-a treia ediție, de iarnă, 

a „Cupei tineretului“ la șah — 
eveniment deosebit al sportului 
de masă — a atras și de această 
dată un număr mare de studenți 
bucureșteni — băieți și fete.

Sîmbătă seara, in sala de șah 
a Institutului de construcții au 
fost prezenți ciștigătorii pe fa
cultăți, aceștia intrecindu-se in 
faza pe Capitală pentru ocupa
rea locurilor fruntașe, locuri ce 
le permit participarea, mai de
parte. la faza finală pe țară.

Astfel, la băieți, locurile 1—3 
au fost ocupate în ordine de 
Barber A. (Institutul de con

utile societății, de a grupa ute- 
ciști de cele mai diverse pro
fesii in jurul unui țel comun.

Casa de știință și tehnică nu 
se refugiază intr-un univers 
tehnicist, nu se refuză științe
lor umaniste. Un cineclub. două 
cenacluri literare (unul exclu
siv al elevilor, specializat în li
teratură științifico-fantastică, 
celălalt consacrat beletristicii 
„obișnuite“, dar și descifrării 
resorturilor creației), un studiou 
de teatru și poezie, pe ai cărui 
componenți i-am găsit la repe
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LOR DE CIRCULAȚIE
Ca orice norme sociale, re

gulile de circulație — mai ales 
în condițiile unui trafic mereu 
în creștere — se cer cunoscpte 
și aplicate întocmai de către 
toți cetățenii. Ne sint cunoscute 
activitățile organelor de miliție 
în scopul popularizării acestora, 
ca și numeroasele acțiuni de îm
bunătățire a sistemului de ghi- 
dare în mersul autovehiculelor 
și pietonilor. Recent, Direcția 
circulației din cadrul Inspec
toratului General al Miliției a 
pus... în circulație o broșură (în 
condiții grafice excelente), a- 
dresată celor mai mici școlari. 
Broșura, intitulată „Circulăm, 
colorăm, desenăm“, editată in 
tiraj de masă (250 000 exem
plare). ilustrează citeva norme1 
de circulație care trebuie res
pectate de micii școlari și de 
copii, in general, precum și as
pectele grave in cazul neglijă
rii acestora.

CONCURSUL PATRULE
LOR ȘCOLARE

Micii agenți de circulație au 
devenit o prezență tot mai ac
tivă în sprijinul organelor de 
miliție. Ei sint aceia care asi
gură zilnic trecerea spre și din
spre școală a elevilor pe ar

— Cit de aproape sîntem de 
certitudini, apropo de ceea ce 
ne propunem ?

— Faceți următorul calcul și 
veți avea răspunsul. în 1975 Ma
riana Suman și Natalia Andrei 
au întilnit tot ce este mai valo
ros in lume la probele lor. în 
majoritatea cazurilor au ciștigat. 
în citeva dintre competiții au 
pierdut, dar și atunci niciodată 
nu s-au situat mai jos de locul 
doi. De ce nu ar urca, în 1976, 
pe locul unu? Ește posibil și 
teoretic și practic. Cefan. de. doi 
ani a fost învins doar în trei 
curse din peste 25 la care a par
ticipat. Ghipu l-a intrecut anul 
acesta pe recordmanul european 
și a probat, cu noul său record, 
că titlul de campion european 
de juniori, de acum doi ani, 
este o certitudine olimpică. Flo
roiu a învins, printre alții, pe 
actualul recordman mondial la 
pentatlon. De ce să nu avem, 
deci, incredere in promisiunile 
lor ?

Voința, ambiția, încrederea în 
propriile forțe, munca intensă, 
disciplină, iată atu-urile valorii 
actuale și de perspectivă ale 
alergătorilor olimpici români, 
care se află într-o veritabilă 
cursă spre... medalii și glorie.

VASILE RANGA

strucții), Cojocaru E. (Politehni
că), Cotruță T. (Politehnică), iar 
la fete de Elena Jinaru (Filozo
fie), Florica Franțescu (Construc
ții) și Elena Cosma (Agronomie). 
Un amănunt in plus — cele trei 
fete cîștigătoare sînt studente în 
anul I.

întrecerile finale, la care vor 
participa reprezentanți din cele 
19 centre universitare din țară, 
se vor desfășura în sala mare a 
Casei de cultură a studenților 
din orașul Cluj-Napoca în zilele 
de 11—15 februarie.

G. ECLISERESCU

tițiile cu piesa lui Virgil Stoe- 
nescu „Nota zero la purtare“, 
cercurile de inițiere în arta cîn- 
tatului la vioară, chitară, acor
deon, ciclul de dezbateri cu ca
racter enciclopedic (muzică, 
artă plastică, literatură ș.a.) 
iată argumentele posibile ce 
pot susține această afirmație. 
După cum, sîntem convinși, tot 
o realitate concretă va deveni 
in curind cercul de grafică, 
scenografie și publicitate, la al 
cărui vernisaj am fost invitați 
pentru luna viitoare.

ANTICIPIND O UNIVERSITATE

Dacă am recurge la o sta
tistică limbajul auster al cifre- 

terele aglomerate. Pentru a sti
mula pregătirea lor, se organi
zează cu regularitate concursuri 
ale patrulelor școlare de circu
lație. La ultima competiție in
terjudețeană : „Cea mai bună 
patrulă școlară de circulație“, 
desfășurată la Piatra Neamț, re
prezentanții municipiului Bucu
rești au obținut locul I. La cu
pele, diplomele și premiile a- 
cordate, adăugăm și felicitările 
noastre.

CORIGENTA PROFE
SORULUI

Nu este nici o aluzie la o cu
noscută peliculă cinematogra
fică. Profesorul, care face obiec
tul atenției rubricii noastre, a 
rămas intr-adevăr corigent. Este 
vorba de Vergii Hancu, de la 
Liceul din Codlea. care a fost 
surprins în timp ce-și primea... 
onorariul (impus de el însuși) 
de la un elev pentru a-1 trece 
la examenul de corigență. Nu 
știm dacă elevul a promovat, 
dar profesorul — rămas cori
gent la materia „corectitudine“ 
— trebuie să răspundă acum în 
fața organelor de justiție.

ATENȚIE LA CEI NE- 
ATENȚII

Dan Moroianu, din comuna 
Drănic, județul Dolj, elev in 
clasa a X-a la Liceul din Segar- 
cea, își procurase, nu se știe de

La actuala ediție a campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale României 

Participare de elită
De două zile au început să 

sosească în Capitală delegațiile 
de sportivi de peste hotare par
ticipante la Campionatele in
ternaționale de tenis de masă 
ale României, ediția 1976, com
petiție de amploare care cu
noaște o frumoasă tradiție. Se
cretarul general al federației de 
specialitate, Sever Dăneț, ne-a 
furnizat, ieri, ultimele amănun
te cu privire la numele prota
goniștilor și programul între
cerilor din Sala Floreasca.

— Prin valoarea și partici
parea numeroasă — a menționat 
interlocutorul nostru — actuala 
ediție a „Internaționalelor“ de 
tenis de masă va capta atenția 
iubitorilor sportului cu paleta 
din Capitală. Timp de trei zile, 
se va desfășura un adevărat 
maraton sportiv, de un înalt ni
vel tehnic și spectacular asi
gurate de prezența unuî mare 
număr de laureat* ai campiona
telor mondiale și europene. A- 
proape 100 de jucătoare și ju
cători din 11 țări iși vor dispu
ta înțîietatea la întrecerile pe 
echipe ca și la cele cinci probe 
individuale (simplu — fete și 
băieți, dublu — fete și băieți, 
dublu mixt). Pe prim plan se 
situează formațiile (feminine și 
masculine) ale R. P. Chineze, 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Fran
ței. R. F. Germania și Româ
niei, care candidează la prime
le locuri. Acestora li se vor a- 
lătura selecționatele Bulgariei, 
R. D. Germane, Ungariei, Gre
ciei și Poloniei. La concursurile 
feminine vom avea prilejul să 
urmărim pe talentatele jucătoa
re chineze Yen Kue-li, Yu

Kliiiiil
• în sferturile dc finală ale 

turneului internațional de tenis 
de la Atlanta (Georgia), jucăto
rul român Ilie Năstase l-a în
trecut cu 6—3, 6—1 pe polonezul 
Wojtek Fibak. iar Aleksandr 
Metreveli (U.R.S.S.) l-a eliminat 
cu 4—6, 6—4, 6—1 pe Jan Ko- 
des (Cehoslovacia). în semifina
le, Năstase îl va întîlni pe 
australianul John Alexander, in 
timp ce Metreveli va juca îm
potriva americanului Jeff Bo- 
rowiak.

• Turneul internațional de te
nis de la Timișoara s-a încheiat 
duminică cu victoria jucătorului 
T. Emmrich (R. D. Germană), 
care în finală a dispus cu scorul 
de 4—6. 6—1, 6—1 de V. Bori
sov (U.R.S.S.). Proba de dublu 
a revenit cuplului Emmrich (R.D. 
Germană) — S. Mureșan (Româ
nia), învingător cu scorul de 
6—4, 6—2 în fața cehoslovacilor 
Granat—Pruha.

lor ar demonstra că numărul de 
cărți difuzate pe cap de locuitor 
este echivalent cu cel al lectu
rilor unui centru universitar de 
talia Timișoarei. Afirmația 
aparține tovarășului Silviu 
Gheorghiu, directorul 'Centru
lui județean de librării. Deci, 
am adăuga noi. setea de cu
noaștere a tinerilor tîrgovișteni 
ar putea anticipa deja o uni
versitate.

Librăriile municipiului, care 
expun volumele în formule a- 
tractive ce înlesnesc intrarea 
rapidă în posesia noutăților edi
toriale, sînt citeva dintre puncte
le permanent „fierbinți“ ale 
acestei cetăți „de scaun“ a oțe
lului. Orașul care a dat ființei 
noastre naționale primele cărți, 
primește astăzi, la rindul său, 
cartea cu aceeași bucurie, cu a- 
ceeași _ căldură sufletească cu 
care cîndva a zămislit-o.

Drumul cărții este adesea lung 
ramificat, asemeni apelor, pîra- 
ielor care fertilizează pămintu- 
rile străbătute. Am urmărit 
cartea la biblioteca județeană 
(80 000 volume), la biblioteca 
Casei de cultură a sindicatelor, 
la bibliotecile cluburilor de în
treprinderi, la bibliotecile cămi
nelor de nefamiliști. acolo unde 
intră .parcă de la sine în existen
ta oamenilor. De pildă, la că
minul de nefamiliști al între
prinderii de utilaj petrolier am 
zăbovit intrigați în fața unei bi
blioteci aproape goală. Imaginea 
putea sugera oricui un șir de 
obiecții critice. în fapt, .după ce 
am cercetat fișele cititorilor, 
după ce am vorbit cu unii dintre 
ei. ăm constatat exact contra
riul. Aici, „Un tînăr — o carte“ 
nu este o simplă inițiativă bifată 
intr-un raport neutral, ci o rea
litate vie. 

unde, o capsă electrică de tipul 
celor cgre .se utilizează în pros
pecțiuni geofizice. Mărturisind 
..taina“ unui tovarăș nîai mic de 
joacă, acesta a încercat să „ve
rifice“ puterea ei explozivă. .Ur
marea ? Un accident grav. Ne- 
'plăcuta întîmplăre devine astfel 
un semnal și pentru Cei care 
posedă asemenea „piese“, pre
cum și alte materiale explo
zive, sau de natură să pro
voace accidente și incendii. Lă
sate la intimplare, pc mîini ne
pricepute, ele devin foarte ușor 
un pericol !

DE LA ÎNCĂLCAREA 
DISCIPLINEI ȘCOLARE
- LA ARESTUL MILIȚIEI

Tinărul Ioan Pol, în virstă de 
17 ani, părăsise de cităva vreme 
întreprinderea de utilaj și piese 
de schimb Reghin, unde era uce
nic. în schimbul profesiei aban
donate, și-a căutat un mijloc de 
trai, după părerea lui mai ușor
— furtul. A pătruns in hotelul 
„Grand“ din loca! te si a sus
tras de acolo un c setofon și o 
importantă sumă de bani. Nu
mai că acest mod de a-și asigura 
existenta i-a fost întrerupt Ia 
timp de organele de miliție. 
Acum va înțelege, poate, că sin
gurul mod de viață, cu adevărat 
trainic, rămîne numai munca.

Grupaj redactat de 
V. RAVESCU

Chin-chia, pe campioana mon
dială Maria Alexandru. ceho
slovaca Alice Grofova, vicecam- 
pioană europeană in proba de 
dublu cu Maria Alexandru, re
putatele jucătoare franceze 
Claude Bergeret și Thiriet Bri- 
gitle, iugoslava Dubravka Fă
liri, iar dintre protagoniștii pro
belor masculine amintesc pe 
campionul european Milan Or- 
lowski (Cehoslovacia), redutabi
lii jucători chinezi Liang Ke- 
lian și Li Chen-shih, din for
mația campioană mondială la 
Calcutta — 1975, iugoslavii Șur- 
bek și Karakașevici, francezul 
Secretin, medaliați Ia ultimele 
campionate mondiale și euro
pene, vest-germapii Jochen 
Leiss și W. Lieck, care, fără în
doială, vor reține atenția prin 
jocul lor dinamic și spectaculos, 
prin bogatul repertoriu de pro
cedee tehnice pe care îl pose
dă. Alături de maestra emerită 
a sportului Maria Alexandru. în 
formațiile noastre vpr evolua 
tinerele Lidia Zaharia. Liana 
Mihuț, campioană Ia junioare, 
Eva Ferenczi. maeștrii sportu
lui Șerban Doboși și Teodor 
Gheorghâ.

Campionatele vor începe vi
neri 23 ianuarie (de la orele 8 
pină la 20) cu întrecerile pe 
echipe ; finalele sint programa
te sîmbătă după-amiază. Con
cursurile individuale încep în 
dimineața zilei de sîmbătă și 
continuă duminică 25 ianuarie. 
Posturile noastre de televiziune 
vor transmite aspecte de la cele 
mai importante meciuri.

M. LERESCU

• în ultima rundă a prelimi
nariilor Campionatului european 
de șah pe echipe de la Montana- 
Crans (Elveția), selecționata 
României a învins cu scorul de
5— 3 reprezentativa Elveției. Da
nemarca a întrecut cu 5—3 for
mația Belgiei. Pentru turneul fi
nal, cqre va avea loc în această 
vară la Moscova din această 
grupă s-au calificat echipele Un
gariei și României clasate în 
ordine pe primele două locuri.

• Concursul internațional de 
biatlon „Cupa Poiana“, desfășu
rat sîmbătă și duminică cu 
participarea unor schiori din 6 
țări, a cunoscut un frumos suc
ces. Proba de 20 km a revenit 
reprezentantului României. Gh. 
Gîrnită, cu timpul de Ih 22’54” 
(3’ penalizare) în care a fost 
urmat de colegul său Gh. Voicu. 
Ștafeta 4 X 7.5 km a fost domi
nată de echipa României — 
2h LIMB1’. Au urmat în clasa
ment Dinamo Moscova și selec
ționata Cehoslovaciei.

• După cum s-a mai anunțat, 
in ziua de 28 februarie urmea
ză să se desfășoare meciul de 
tenis dintre americanul Jimmy 
Connors și spaniolul Manuel 
Orantes. Partida constituie o re
editare a finalei turneului de la 
Forest Hills, in care victoria a 
revenit in mod surprinzător te- 
nismanului spaniol cu 6—4, 6—3
6— 3.

Meciul se va disputa la 
„Caesars Palace“ din Las Vegas. 
pe un teren acoperit cu material 
sintetic.

• Pentru turneul final pre
olimpic care va începe săptă- 
mina aceasta la Roma s-au ca
lificat ephipele masculine ale 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Ita
liei și Bulgariei. Aseară, la Pe- 
rugia echipa Bulgariei a învins 
in preliminării cu 3—0 (15—13, 
15—12, 15—9) echipa Româ
niei.

Cenaclul 
Flacăra

Luni, 26 ianuarie, înce- 
pînd de la oră 19,00, va 
avea loc manifestarea 
inaugurală a Cenaclului 
Flacăra pe anul 1976, în 
Sala Mare a Teatrului 
Național din București.

Biletele se pot procura 
de la casa de bilete a 
Teatrului Național.



GLASUL RAȚIUNII IMPUNE ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

Un pericol farà precedent — «
cursa accelerata a înarmărilor nucleare

Reprezentantul P.C.R. 
primit de premierul libian
Abdel Salam Jalloud, primul 

ministru al Republicii Arabe 
Libiene, secretar general al Uni
unii Socialiste Arabe Libiene, 
a primit pe tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
•secretar al C.C. al P.C.R.. și pe 
Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui Republicii Socia
liste România.

Cu acest, prilej, a fost trans
mis din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
de salut, urări cordiale de să
nătate și fericire personală, 
președintelui Consiliului Co
mandamentului Revoluției al 
Republicii Arabe Libiene și pri
mului ministru, secretar gene
ral al U.S.A.L., precum și urări 
de progres și bunăstare poporu
lui libian prieten.

Mulțumind, primul ministru 
libian a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Socia
liste România, din partea pre-

Dezbaterile
din Consiliul de Securitate 

in problema Orientului Mijlociu
Dezbaterile din Consiliul de Securitate asupra „Problemei 

Orientului Mijlociu, inclusiy a chestiunii palestiniene“ continuă.

Consiliul de Securitate, a de
clarat reprezentantul Kuweitului, 
A. Y. Bishara, trebuie să adop
te o decizie prin care să recu
noască drepturile inalienabile la 
autodeterminare și independen
ță ale poporului palestinian și. 
în același timp, să determine 
retragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate. 
Consiliul — a opinat el — ar pu
tea elabora un program privind 
retragerea eșalonată a acestor 
trupe, pentru a preveni eventua
litatea ca încordarea, atmosferei 
din zonă să atingă punctul in 
care un război nu ar mai putea 
fi evitat.

Menționînd că Adunarea Ge
nerală a recunoscut dreptul 
O.E.P.. în calitate de reprezen
tant legitim al poporului pales
tinian, de a participa cu drep
turi egale la eforturile de pace 
în Orientul Mijlociu, inclusiv la 
Conferința de pace de la Gene
va, Iakșa Petrici, ambasadorul 
Iugoslaviei la O.N.U., a declarat 
că aceasta constituie un pas 
ireversibil și cea mai semnifi
cativă evoluție în situația din 
zonă, in fixarea componentelor 
cadrului negocierilor. Arătînd că 
Iugoslavia . sprijină propunerile 
de convocare cit mai rapidă a 
Conferinței de pace de la Ge
neva, vorbitorul a subliniat că 
existenta liberă a tuturor po
poarelor din zonă poate fi asi
gurată numai prin retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate 
și recunoașterea dreptului po
porului palestinian de a-și crea 
un stat al său independent și 
suveran.

Manifestîndu-și dezaprobarea 
față de absența Israelului de la 
dezbateri, reprezentantul Mauri- 
taniei, Moulaye El-Hassen, a re
clamat recunoașterea drepturi
lor legitime ale poporului pa
lestinian la autodeterminare și
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REUNIUNEA LIDERILOR 
PARTIDELOR SOCIALISTE 

DIN EUROPA OCCIDENTALĂ
Duminică a început, la Pa

latul Elsinor, din apropierea Co- 
penhagăi. reuniunea liderilor 
partidelor socialiste din Europa 
occidentală. La lucrări, prevăzu
te să dureze două zile,, participă 
nouă șefi de guverne din Eu
ropa occidentală și alte persona
lități marcante ale acestor parti
de. Ordinea de zi a reuniunii 
prevede analizarea unor pro
bleme acute, cum sînt : inflația, 
șomajul și politica socială în ță
rile occidentale, relațiile dintre 
țările industrializate și cele in 
curs de dezvoltare, raporturile 
dintre partidele socialiste și cele 
comuniste, dintre C.E.E. și alte 
state etc.

• AUSTRIA nu are nici un 
fel de obiecții față de deschide
rea unui oficiu al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei pe 
lingă forurile internaționale care 
își au sediul la Viena — a decla
rat ministrul austriac al aface
rilor externe, Erich Bielka, in
tr-un interviu acordat ziarului 
„Arbeîter Zeitung“.

NOI INCIDENTE IN ULSTER
Concomitent cu măsurile gu

vernului de Ia Londra vizînd gă
sirea unei soluții politice in con
flictul din Irlanda de Nord. în 
această provincie continuă inci
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VÎNĂTORII DE INCENDII: Sala 
Palatului (orele 17,15: 20): Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); București (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

SFERE DE FOC: Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

LOTTE LA WEIMAR: Lumina 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

COLȚ ALB: Festival (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30); Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20).

PATIMA: Scala (orele 9,15; 11.30; 
13.45; 16,15; 18,30; 20,45); Feroviar 
(orele 9..; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) ; Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 

ședintelui Moamer El-Geddafi 
și a sa personal, urări călduroa
se de sănătate, fericire perso
nală și prosperitate poporu
lui prieten român.

Cu această ocazie a avut loc 
o convorbire in legătură cu e- 
voluția relațiilor bilaterale și 
de cooperare economică, expri- 
mîndu-se satisfacția pentru re
zultatele obținute pină în pre
zent. S-au analizat, totodată, 
posibilitățile largi de diversifi
care a legăturilor bilaterale în 
toate domeniile de activitate. 
S-a făcut, de asemenea, un 
schimb de vederi cu privire la 
situația internațională, în spe
cial privind situația din Orien
tul Mijlociu.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Au fost prezenți ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Tripoli, Nicolae Vereș, și am
basadorul libian la București, 
Iahia Zaharia Al-Mukadami.

independență, realitatea palesti
niană impunindu-se ca unul din 
elementele-cheie ale problemei 
Orientului Mijlociu, în afara că
reia nu poate fi soluționată si
tuația din zonă.

Dezbaterile în Consiliul de 
Securitate continuă azi, înce- 
pînd de la ora 22,00, ora Bucu- 
reștiului.

Semnarea protocolului privind 
schimburile de mărfuri si de plăți

intre România
La 17 ianuarie a fost semnat, 

la Praga, Protocolul privind 
schimburile de mărfuri și de 
plăți intre Republica Socialistă 
România și Republica Socia
listă Cehoslovacă pe anul 1976. 
Documentul prevede o creștere 
a livrărilor reciproce de măr
furi de peste 10 la sută, in com
parație cu realizările anului 
1975.

Printre mărfurile care figu
rează la exportul românesc in 
Cehoslovacia se numără mașini- 
unéltè pentru prelucrarea me
talelor, autocamioane de tip 
„Roman“, autoturisme „Dacia“ 
și alte mijloace auto, utilaje 
tehnologice pentru industria 
metalurgică, produse ale in
dustriei electrotehnice, ale teh
nicii de calcul electronice, loco
motive Diesel hidraulice și va
goane de marfă, tractoare și 
mașini agricole, utilaje de con
strucții, mașini pentru indus
triile chimică și textilă, rul
menți, păcură, energie electrică, 
diverse produse chimice, mate
riale de construcții, tricotaje și 
confecții, diverse produse agro
alimentare, mobilă, televizoare 
și alte bunuri de consum.

dentele teroriste provocate de 
elementele extremiste. In cursul 
zilei de sîmbătă, un soldat bri
tanic aparținînd forțelor de ordi
ne dislocate in Ulster a fost ucis 
și alți doi militari răniți, in ca
drul unui schimb de focuri iz
bucnit în plin centrul localită
ții Londonderry — al doilea oraș 
ca mărime din Irlanda de Nord.

• INTR-O DECLARAȚIE 
făcută în localitatea Oaxte- 
pec, președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, s-a pronun
țat pentru instaurarea unei 
noi ordini economice si poli
tice internaționale. „Nu tre
buie să așteptăm noi catas
trofe pentru a vedea ce pu
tem face în favoarea omeni
rii“. Președintele Echeverria 
a subliniat, in acest context, 
că „poporul și guvernul 
Mexicului sînt conștiente de 
realitatea in care trăiesc si 
consideră necesară crearea 
unui sistem mondial echili
brat, bazat, intre altele, pe 
principiul respectului reci
proc“.

• UN ACORD asupra schim
burilor de mărfuri și plăților 
pentru perioada 1976—1980 și un 
protocol asupra schimburilor de 
mărfuri și plăților pentru anul 
1976 între R. D. Vietnam și 
R. P. Albania au fost semnate 
la Tirana.

16: 18,15: 20.30): Capitol (orele
9.15: 11.30; 13.45: 16; 18.15; 20.30).

CIRCUL: Victoria (orele 9,15: 
11.30; 14: 16; 18,15; 20.15); Flamura 
(orele 9; 11,15: 13,30: 13.45; 18;
20.15) .

SOARTA AUREI ȘI ARGEN
TINEI: Central (orele 9.15; 11.30; 
13,45: 16; 18.15; 20.30); Moșilor
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18;
20.15) .

CEI TREI MUȘCHETARI: Patria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

ALARMA ÎN DELTA: Doina 
(orele 11,30: 13,30; 15,30; 17,30;
19,30. La ora 9 — program pentru 
copii; Arta (orele 15,30: 17,45; 20); 
Volga (orele 9.30; 11,30: 14; 16: 18; 
20).

PIRAȚII DIN METROU: Casa 
Filmului (orele 10; 12: 14; 16);
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

Edificarea unei 

noi ordini in lume 

pe agendele 

sesiunilor ECOSOC

La sediul Națiunilor Unite din 
New York a avut loc sesiunea 
organizatorică a Consiliului E- 
conomic și Social (ECOSOC). in 
cadrul căreia, timp de trei 
zile, a fost dezbătut și adop
tat programul de lucru pe anul 
1976.

S-a hotărit ca în cursul anu
lui curent, ECOSOC să abor
deze, în cadrul a două sesiuni, 
următoarele probleme de in
teres major pentru promovarea 
cooperării internaționale pe mul
tiple planuri, pentru progresul 
spre edificarea unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale : cooperarea internațională 
și coordonarea in cadrul O.N.U.; 
activități . operaționale pentru 
dezvoltare : transpunerea in 
viață de către agențiile specia
lizate a Declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.; 
dezvoltarea și cooperarea econo
mică internațională, inclusiv pro
gramul de acțiune asupra creă
rii unei noi ordini economice 
internaționale și revizuirea stra
tegiei internaționale a dezvoltă
rii. De asemenea, pg agendele 
sesiunilor ECOSOC figurează 
promovarea exporturilor și dez
voltării planificate, cooperarea 
în domeniul industrializării pen
tru dezvoltare, Carta drepturi
lor și obligațiilor economice ale 
statelor, resursele naturale și 
problema populației, știința și 
tehnologia, Deceniul de acțiune 
pentru combaterea rasismului și 
altele.

si Cehoslovacia
La rindul său, R. S. Ceho

slovacă va livra României prin
tre altele : mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor, utilaje de 
turnat metale sub presiune, di
verse utilaje tehnologice pen
tru industriile textilă și ali
mentară, metalurgică, energe
tică și chimică, macarale, exca
vatoare și alte utilaje de con
strucție, autovehicule grele 
„Tatra“, autoturisme „Skoda“, 
aparate și instrumente de mă
sură* 1 și control, tehnică electro
nică de calcul, produse ale in
dustriei electrotehnice, rulmenți, 
cocs, cărbune cocsificabil, lami
nate de oțel, diverse produse 
chimice, materiale refractare, 
malț, hamei și diverse bunuri 
de consum.

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familii 
cu mii de vecini. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Cel mai 
bun... continuă. Concurs de cul
tură generală șl pregătire multi
laterală 20.55 Emisiune pentru ti
neret. 21.20 Roman foileton : 
Forsyte Saga. Episodul IV. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex 17,05 Muzică ușoară. 
17.20 File de dicționar. Jerzy 
Kawalerowlcz 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal 20,00 Film serial 
pentru copii : Daktari (reluare). 
20.25 Meridiane literare. 21.25 
Telex 21.30 Mandatul încredințat. 
Reportaj-anchetă printre deputați 
din consiliile populare ale sectoa
relor. 21,50 Portativ '76.

Din partea română protocolul 
a fost semnat de Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din 
partea cehoslovacă, de Jan Strba, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior. La semnare a fost 
de față Teodor Haș, ambasado
rul țării noastre la Praga, pre
cum și membrii celor două de
legații.

SITUAȚIA DIN LIBAN
Lupte de o deosebită intensi

tate au avut loc duminică între 
fracțiunile rivale din Liban la 
numai cîteva ore după ce pre
mierul Rashid Karame anunțase 
intrarea in vigoare, duminică la 
ora 00,00 GMT, a unui nou acord 
de încetare a focului. Ciocnirile 
armate au durat in tot cursul 
zilei și au afectat sectoarele cu
prinse în prevederile acordului 
de încetare a focului. Duminică 
după-amiază, în cartierele nord- 
estice ale Beirutului luptele s-au 
soldat cu zeci de morți.

CONVORBIRI COMERCIALE 
INDO-PAKISTANEZE

Convorbirile comerciale indo- 
pakistaneze de la Islamabad s-au 
încheiat sîmbătă prin semnarea 
unui acord privind schimburile 
de mărfuri dintre cele două țări. 
S-a convenit, de asemenea, ca 
întreprinderile comerciale din 
cele două țări să poată intra în 
contact fără autorizații speciale.

• O FURTUNA de o violență 
neobișnuită, însoțită de un val 
de frig, s-a abătut vineri și sini- 
bătă asupra Greciei. In cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă, 
comunicațiile telefonice din ca
pitală au fost întrerupte timp 
de mai multe ore.

In portul Pireu, autoritățile au 
interzis oricărei nave să pără
sească rada.

18.15: 20,30); Melodia (orele 9; 
11.15: 13.30; 16: 18,15; 20,30): Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20.30).

CURSA: Dacia (orele 9: 11,15;
13,30: 15,45: 18: 20.15); Floreasca
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.15) .

J. D. CAHILL: Aurora (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18: 20,15); Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) .

ANNA KARENINA: Viitorul 
(orele 16; 18; 20).

CUM SĂ-L ÎNECAM PE DOC
TORUL MRACEK: Unirea (orele 
16: 18; 20)

MARELE GATSBY: Bucegi (ore
le 13,30; 16,15; 19); Popular (orele 
15.30; 19).

CERCUL MAGIC: Lira (orele
15.30: 18; 20,15); Giulești (orele 
15,30; 18; 20,15).

„Dezarmarea este problema popoarelor înseși 

și acestea au dreptul de a ști-și trebuie să știe- 

cum se acționează in această direcție, pentru a-și 

putea spune cuvintul asupra măsurilor ce se cuvin 

luate. Problema dezarmării - de care depinde 

însăși soarta civilizației umane - nu poate fi 

soluționată decît prin lupta unită a maselor 

popula, e, a tuturor popoarelor planetei noastre."

NICOLAE CEAUSESCU»

A
stăzi, cînd lumea 
intră în ultimul 
pătrar de veac al 
mileniului al doi
lea, cînd se pare 
că acumulările de 

experiență, de știință, de cul
tură au rezolvat ori sînt pe 
cale să rezolve cele mai acute 
probleme ale vieții, propulsînd 
cert omenirea în spațiul civili
zației, există încă fenomene, a- 
nacronice la prima vedere, anti

Forța distructivă a arma
mentului nuclear in perioada 
postbelică a crescut de apro

ximativ 3 000 000 ori.

umane în esență, care împie
dică înscrierea ireversibilă a u- 
manității pe orbita bunăstării și 
progresului. Subdezvoltarea, cu 
incredibilele ei decalaje, și cursa 
înarmărilor, cu arme dintre cele 
mai distrugătoare — iată două 
dintre dramele de proporții ale 
contemporaneității, a căror ac
țiune, conjugată, alterează ca
litatea vieții, acest dat funda
mental al omului, această mar
că a devenirii lui libere și dem
ne. Insistind asupra pericolului 
războiului, întreținut de desfă
șurarea într-un ritm îngrijorător 
a cursei înarmărilor, observăm 
că, pe bună dreptate, preocu
pării pentru calitatea vieții i se 
opune aceea pentru calitatea 
armei, a uciderii.

In cursa pentru creșterea ne
condiționată a potențialului mi
litar, pentru mărirea capacității 
și competitivității forței de ni
micire de care dispun, unele 
țări își subordonează domenii

l<?/ de greve și demonstrații 
revendicative in Spania

în Spania continuă valul de 
greve și demonstrații organiza
te de oamenii muncii pentru 
amnistierea deținuților politici, 
adoptarea unor reforme demo
cratice și ameliorarea condiții
lor de viață.

La Madrid se află în grevă 
funcționarii instituțiilor bancare, 
salariații din industria metalur
gică și cea a construcțiilor, per
sonalul metroului, angajații ser
viciilor telefonice și muncitorii 
feroviari. Alte acțiuni',de o am
ploare sporită au loc in diverse 
provincii ale țării. Muncitorii 
uzinei din Valladolid a firmei 
„Fasa-Renault“ au încetat tem
porar lucrul, simbătă, reclamind 
îmbunătățirea condițiilor de via
ță și reangajarea celor aproxi
mativ 100 salariați concediați în 
cursul îndelungatei greve de' a- 
nul trecut. La Barcelona se ex
tinde mișcarea revendicativă a 
funcționarilor bancari, în ciuda

EVADATUL: Drumul Sării (ore
le 15.30; 18; 20.15); Cotroceni (ore
le 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20.15).

SPLENDOAREA PULBERII: Fe
rentari (orele 15.30; 18; 20.15).

FERMA LUI CAMERON: Munca 
(orele 15,45: 18; 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Pacea 
(orele 14; 16; 18: 20).

OCHII SHIVANEI: Cosmos (ore
le 13.30; 16.15; 19,15).

MASTODONTUL; Crîngași (ora 
17).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL: 
Progresul (orele 16; 18; 20).

SEARA CELEI DE A 7-A ZILE: 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS: Ra
hova (orele 15,45; 18; 20.15).

ACEST BĂRBAT ADEVĂRAT : 
Vitan (orele 16; 18; 20). 

de bază ale economiei, impor
tante resurse umane și materia
le, realizării exclusive a unor o- 
biective cu caracter militar, in 
acest context, dincolo de aspec
tul cantitativ al cursei înarmă
rilor, exprimat prin stocurile de 
mijloace de luptă, ori reflectat 
de sumele astronomice ce se

CREȘTEREA CHELTUIELILOR PENTRU
ACELAȘI TIP DE TEHNICĂ MILITARĂ

(in milioane dolari)

Tipul

Anul
Portavion Submarin Bombardier 

strategic
Avion de 
vînătoare

1945 55 47 0,2 0.05

1969 545 200 30 6.8

1973 951 1500 35 20

în % față,
de 1945 1 729 3 200 17 500 40 000

cheltuiesc pentru înarmare, pe 
primul plan trece dimensiunea 
calitativă ce se desfășoară la 
nivelul tehnologiei, al cercetării, 
perfecționării și dezvoltării unor 
arme din ce în ce mai distru
gătoare, din ce în ce mai greu 
de contracarat de un eventual 
adversar.

O bătălie pe un front nevă
zut, în care se consumă mijloa
ce financiare imense, în care 
sînt învestite inteligență și mun
că - în prezent jumătate din 
totalul oamenilor de știință și 
inginerilor ocupați . în cercetare- 
dezvoltare și circa 40 la sută din 
fondurile totale alocate în acest 
scop pe plan mondial sînt în
dreptate în sfera creării și per
fecționării mijloacelor de dis» 
trugere. O bătălie împotriva ci
vilizației, împotriva creșterii ni
velului de viață al omului, o 
bătălie care diminuează sub
stanțial forțele pozitive ale pro
gresului, afirmarea liberă, în 
pace, a aspirațiilor popoarelor. 
Se vorbește astăzi chiar despre 
existența unei capacități de 
supraucidere la scară planetară. 
In cifre, o asemenea capacitate 
înseamnă peste 15 tone de tri- 
nitrotoluen (TNT) pentru fie
care locuitor al Terrei, sau a- 
proape o bombă de tip Hiroși- 
ma pentru mia de locuitori. Or, 
experții consideră în prezent a- 
ceastă bombă — care a distrus 
un oraș, răpind viața a 78 000 
de oameni și rănind alți 
84 000 — de domeniul preistoriei 
nucleare. Ea avea o capacitate 
de 20 kilotone, iar o singură 
bombă termonucleară de 5 me- 
gatone (5 000 000 tone explozi
bil convențional) care consti
tuie, potrivit statisticilor, încăr
cătura unui important număr de 

intervenției poliției, care a ares
tat 13 greviști. Autoritățile au 
operat arestări și la Oviedo, in 
provincia Asturia, unde mai mul
te mii de oameni ai muncii, o 
parte din ei veniți din orașele 
învecinate, au demonstrat în fa
voarea amnistierii deținuților 
politici. O acțiune similară a 
avut loc Ia Durango, in provin
cia Biscaya.

Ca urmare a manifestațiilor 
de protest, poliția a fost nevoită 
să pună in libertate la Madrid 
76 din cei 120 lideri sindicali 
reprezentind formațiunile politi
ce care fac parte din Junta De
mocratică și Convergența Demo
cratică, arestați joi. In conti
nuarea acțiunilor lor. cele două 
organizații ale opoziției au ini
țiat desfășurarea în capitală, in 
cursul zilei de marți, a unei am
ple demonstrații, revendicările 
principale fiind eliberarea deți
nuților politici și acordarea de 
libertăți politice și sindicale.
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Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 

landra“ (Schitu Măgureanu) : 
FERMA — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : PATRU 
LACRIMI — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : TEATRU DE POEZIE — ora 
19; Teatrul ,,C. Tănase“ ■ (Sala 
Savoy) : UITE CĂ NU TAC — ora 
19.30; Teatrul Mic : SUBIECTUL 
ERA TRANDAFIRII — ora 19,30; 
Teatrul ..Țăndărică“ (Sala Victo
ria“) : ILEANA SÎNZIANA — ora 
17: ..NOCTURN“ - CU CÎT CINT, 
ATÎTA SÎNT — ora 21.30; (Sala 
Academia) : SIR ȘI ELIXIR — 
ora 17. 

rachete intercontinentale mili
tare ale puterilor nucleare — 
dar nu și limita lor superioară 
— depășește, prin puterea ei 
distructivă, întreaga putere ex
plozivă folosită în toți cei șase 
ani, de către toate țările, pe 
toate fronturile celui de al doi
lea război mondial. Datorită 
progreselor tehnice, o rachetă 
care pînă la sfîrșitul anilor '60 
putea transporta doar o încăr
cătură nucleară, în prezent poa
te transporta pînă la 14 astfel 
de încărcături, spre ținte inde
pendente, și se prevede să se 
ajungă pînă la 20 de încărcă
turi nucleare.

Un alt domeniu de referință 
al competiției pentru calitatea 
armei este cel maritim. Subma
rinele nucleare lansatoare de 
rachete înregistrează noi tipuri, 
caracterizate prin valoarea în
cărcăturii și aria de acțiune. 
„Trident", submarinul nuclear 
american ce urmează să intre 
în dotare în 1979, este cea mai 
costisitoare armă construită 
pînă în prezent, urmînd să de
voreze suma de 1 miliard 800

e O rachetă „Poseidon" 
măsoară 10 metri lungime, 
are un diametru de 1,80 m 
și cîntărește 34 tone. Lan
sată sub apă poate atinge 
o altitudine de 800-1 200 km 
înainte de a-și amorsa co- 
borirea. Fiecare rachetă „Po- 
seidon" este echipată cu 10- 
14 încărcături nucleare, fie
care submarin „Poseidon" 
poate transporta de la 160 
la 224 încărcături. Iar o în
cărcătură de acest fel echi
valează cu o bombă de hi
drogen avînd o putere de 50 
kilotone (50 000 tone). Cal
culați puterea de distruge
re..., „Poseidon" reprezen- 
tind, deocamdată, „generația 
de mijloc" a submarinului 
atomic american, intre „Po- 
laris" și „Trident".

• Un submarin „Polaris" 
costă cit 30 000 de locuințe ; 
acest cost depășește bugetul 
total anual al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură 
(F.A.O.).

milioane de dolari. Fiind dotat 
cu 24 de rachete, ce pot acțio
na pe o rază de 7 200 km, acest 
veritabil monstru al adîncurilor 
este capabil, o spun specialiștii, 
„să distrugă în totalitate ori
care națiune a globului". Pro
gramul „Trident" va completa 
programele „Polaris" și „Posei
don" și se va adăuga bombar
dierelor și rachetelor balistice 
intercontinentale, celelalte două 
tipuri de arme nucleare stra
tegice care intră în dotarea 
forțelor armate ale S.U.A. In 
1985 se anticipează că Statele

Lucrările Consiliului 
de administrație 

al P.N.U.D.
La sediul Națiunilor U- 

nite din New York au 
început lucrările celei de-a 
XXI-a sesiuni a Consi
liului de administrație al 
Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvolta
re (P.N.U.D.).

Agenda sesiunii, adoptată în 
prima zi a dezbaterilor, cuprin
de 13 puncte. între care coope
rarea tehnică intre statele in 
curs de dezvoltare, acordarea de 
ajutor țărilor și popoarelor co
loniale, ajutorarea statelor afri
cane lovite de secetă, Fondul Na
țiunilor Unite pentru activități 
demografice.

Consiliul de administrație al 
P.N.U.D. a audiat o serie de ra
poarte în legătură cu situația 
critică din zona saheliană.

La dezbaterile pe marginea 
acestui punct au luat cuvintul 18 
reprezentanți ai statelor parti
cipante la sesiune, între care și 
cel al României.

Unite vor dispune de o flota de 
10 submarine „Trident", plus 
actualul efectiv de submarine 
„Polaris" (10) și „Poseidon" (31). 
Dar nimeni nu se îndoiește că, 
mai devreme sau mai tîrziu, 
„Trident" va fi devansat... Și, 
bineînțeles, nu trebuie neglijat 
nici sectorul „armelor viitoru
lui", ale cărui coordonate sînt 
determinate de căutările asidue 
ale unei științe înhămate la 
carul războiului. Este vorba des
pre mijloace cu putere de dis
trugere în masă mai mare decît 
cele cunoscute pînă acum : 
laseri, instalații pe bază de mi
crounde, dispozitive de ultra
sunete, instalații bazate pe 
flash-urile luminoase etc.

Toate aceste secvențe și date 
conturează proporțiile nebănui
te ale unui fenomen care pune 
în pericol însăși existența urna- 

® într-o singură oră, pe glob, se cheltuiesc 
pentru înarmare 34 250 000 dolari, sumă echi
valentă cu valoarea a 165 000 tone de grîu, 
12 000 tone de carne sau 195 000 tone de po
rumb. ® în 1961 bugetul militar mondial a fost 
de 120 miliarde dolari, în 1974 de 270 miliarde 
dolari, iar în deceniul 1961—1970 s-au cheltuit 
1 870 miliarde dolari în scopuri distructive. • 
Peste 4 000 miliarde dolari s-au cheltuit în ul
timii 70 de ani în scopuri distructive. Cu o ase
menea sumă întreaga populație a planetei ar 
fi putut fi alimentată normal pe toată această 
perioadă. ® Aproximativ 400 000 de oameni 
de știință și ingineri sînt angajați în etapa ac
tuală în cercetări și perfecționări cu caracter 
militar. © Totalul cheltuielilor mondiale pentru 
cercetarea științifică în scopuri medicale ar pu
tea fi dublat dacă s-ar reduce numai cu 1/6 
cheltuielile anuale dedicate, pe plan mondial, 
cercetării științifice în scopuri militare.

Racheta de croazieră — una din ultimele creații in cursa 
spre autodistrugere, produs al Pentagonului. Preț de cost : 
aproximativ 500 000 de dolari ; greutatea — o tonă. Experții 
afirmă că este arma visată timp îndelungat de toți strategii. 
Atinge ținta cu o precizie uimitoare, spun specialiștii, aceas
ta fiind de ordinul a 60 de metri după o traiectorie de 2 700 km.

Ea poate fi stocată și într-un simplu garaj...

nității, destinul ei. Conștiința 
pericolului permanent pe care îl 
generează cursa înarmărilor 
trebuie să determine reacția 
hotărîtă a popoarelor, eforturile 
convergente ale tuturor forțelor 
pogresiste din lume împotriva 
constituirii și dezvoltării pe pla
netă a unei forțe oarbe, nimici
toare, ce poate scăpa de sub 
controlul omului, provocînd ca
tastrofe inimaginabile, lată de 
ce, dezarmarea generală, și, în 
primul rînd, cea nucleară, devine

JA0»

{

I
I

i

i
1 

• EFECTE IREVERSIBILE PROVOCATE DE MARIJUANA. Un 
gii.p de cercetători americani au ajuns la concluzia că mari
juana generează dificultăți respiratorii după mai puțin de două 
luni de fumat. Intr-o perioadă mal indelungată, adaugă experții, 
drogul provoacă modificări clinice importante și ireversibile ale 
cailor respiratorii « IPOTEZA PRIVIND EXISTENȚA ISLAN- 
DEI. Savanții sovietici au emis o nouă ipoteză privind exis
tența Islandel. După prelucrarea datelor cercetărilor expedi
ției sovietice geodinamice, care timp de doi ani a efectuat stu
dii în această zonă, oamenii de știință au ajuns la concluzia 
că în Oceanul Atlantic de nord a existat un continent care 
cuprindea Islanda, Insulele Feroe. Groenlanda și Insulele Spitz- 
berg. Noua ipoteză contrazice actualele teorii privind forma
rea Islandel ca parte a crestelor muntoase submarine din Atlan
tic, ieșite deasupra nivelului măi ii. Savanții consideră că des
prinderea Islandei de Groenlanda și Insulele Feroe a început 
acum aproximativ 5,5 milioane de ani, ca urmare a revărsării 
din adincurile Terrei a unor straturi bazaltice cu o grosime 
de zeci de kilometri și a scufundării scoarței terestre în această 
regiune. Cercetările seismice au demonstrat că grosimea scoar
ței este, in Islanda, de 50 de kilometri, ceea ce nu 
leristic pentru solul oceanic • S-A FURAT UN ____ ______
furat fel de fel de lucruri în Italia, dar este pentru prima oară 
cînd este semnalat furtul unui pod, într-un mic sat J'- *’-----
zes, Abbategio, situat la 120 kilometri vest de Roma. __ 
pod de piatră, in arcadă, construit acum 50 de ani, 
mare folos păstorilor și țăranilor, i' 
timp, a fost construit în apropiere un nou pod, vc„„,
a fost invadat de ierburi. Pină într-o zi. din săptămina trecută \ 
cînd sătenii intrînd în apă au constatat că nu mai era acolo. 
Neputîndu-se explica dispariția, primarul satului a depus plin- \ 
gere pentru furt, presupunînd că un amator de relicve și-a ,' 
insușit podul ca să-l reconstruiască in grădina sa • TUNUL 1 
CENTENAR ERA ÎNCĂRCAT. Lordul Newborough, erou al ul- |
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timului război mondial, a fost condamnat de un tribunal lon
donez la o amendă de 25 lire sterline pentru a fi lăsat să se 
tragă cu tunul din castelul său din Țara Galilor, asupra unui 
iaht ale cărui pînze au fost deteriorate. Lordul, care oferise în 
ziua incidentului o recepție, a afirmat că unul din invitații săi 
trăsese cu tunul fără să știe că pe țeava acestuia se afla o 
ghiulea. Acest tun aparținea familiei de mai bine de un se
col și era folosit în timpul marilor evenimente familiale, pen
tru tragerea unor salve în aer • „C.T.S.“. De la centrul spa
țial Cap Canaveral, din Florida, a fost lansat, sîmbătă, sateli
tul de telecomunicații amerieano-canadian „C.T.S.“. Realizat în 
colaborare de Administrația Națională pentru Aeronautică și 
Cercetarea Spațiului Cosmic (N.A.S.A.) și Departamentul cana
dian de comunicații, satelitul va permite realizarea a nume
roase experiențe, în special în emisiunile educative de tele
viziune, de telemedicină și comunicații în general. Datorită ca
pacității sale de transmisie, superioare de 10—20 de ori oricărui 
satelit comercial aflat în prezent în spațiu, emisiunile transmise 
prin intermediul „C.T.S.“ vor putea fi recepționate și de cele 
mai miei stații terestre de pe teritoriul Canadei. Acest „C.T.S.“ 
(Comunication technology satelite) va funcționa timp de doi 
ani • CELEBRUL OROLOGIU al turnului Londrei, „Big Ben", 
ale cărui semnale sînt cunoscute de milioane de radioascultă- 
tori din lumea întreagă și care reprezintă emblema Londrei, va 
înceta să funcționeze temporar, săptămîna viitoare, din cauza 
unor reparații curente. întreruperea va fi de 51 de ore și ea 
se va produce de marți dimineața pînă joi la amiază, uitima 
oară, „Big Ben‘‘ a fost oprit pentru reparații și restaurare în 
anul 1956.

un imperativ de prim ordin al 
epocii noastre, un argument 
esențial pentru adîncireg noului 
curs spre destindere și înfăptui
rea unei reale securități inter
naționale. Este binecunoscută în 
acest sens poziția partidului și 
statului nostru care evidențiază 
permanent necesitatea realizării 
unor urgente acțiuni reale pen
tru stoparea cursei înarmărilor, 
pentru parcurgerea unor etape 
concrete către eliminarea peri
colului atomic.

Cuvintul României socialiste, 
exprimat cu diverse prilejuri, în 
fața unor înalte foruri interna
ționale, Programul concret, e- 
laborat de Congresul al Xl-|ea 
al P.C.R. în vederea obținerii 
unor progrese certe pe calea 
dezarmării, vibrantul apel con
ținut în expunerea prezentată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

în fața Marii Adunări Naționa
le constituie tot atîtea expresii 
ale voinței poporului nostru de 
a lupta ferm, de a milita con
secvent, alături de toate po
poarele lumii, pentru înlăturarea 
pericolului unui nou război, pen
tru asigurarea unei atmosfere 
de pace și securitate, singura 
în stare să ofere garanțiile ne
cesare viitorului pașnic și pros
per pentru toate națiunile.

Grupaj realizat de 
DOINA IOVANEL
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i. Acest mic, l 
------- „„ „„ ani, era de ’ 

pînă cind, în urmă cu cîtva \ 
î un nou pod, iar cel vechi ’

este caiac- 
POD. S-au

din Abruz-
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