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DE ÎNTRECERE

ENERGIE ELECTRICĂ 1

PESTE PLAN
Colectivele unităților »păr

tinind întreprinderii Electro
centrale Mintia-Deva au 
produs și pulsat in rețeaua 
sistemului energetic național 
11 milioane kWh energie elec
trică peste sarcinile de plan 
la zi. Acest spor a fost obți
nut îndeosebi prin folosirea 
agregatelor la parametri ri
dicați și depășirea graficului 
de putere. Energeticienii hu- 
nedoreni au asigurat crește
rea producției, în condițiile 
reducerii consumurilor spe
cifice, economisind in acest 
fel mai mult de 1600 tone 
combustibil

MARI
conventional.

ECONOMII
DE VALUTĂ

de 
cu- 
tlp

La Combinatul chimic 
la Borzeștl a inceput de 
rind producția unui nou 
de rășină sintetică butadien- 
stirenică, utilizată Ia fabrica
rea articolelor tehnice din 
cauciuc, cărora le conferă o 
mare rezistență Ia șocuri.

Obținerea pe scară indus
trială a acestei rășini, după 
un procedeu pus la punct 
de un colectiv de specialiști 
ai combinatului, face posi
bilă realizarea unor econo
mii evaluate la 4 milioane 
lei anual, prin diminuarea 
substanțială a importurilor 
de asemenea produse.

0 NOUĂ INSTALAȚIE
cu nivel Inalt

DE AUTOMATIZARE
Pe platforma industrială a 

Combinatului petrochimic de 
Ia Brazi, unde in ultimii ani 
au fost conectate la circuitul 
productiv Importante obiec
tive în vederea valorificării 
superioare a hidrocarburilor, 
a intrat de curînd in func
țiune și lucrează acum la în
treaga capacitate instalația 
de ortosecundar butil-fenol, 
materie primă pentru fabri
carea unui insecticid deose
bit de activ, numit Dibutox.

Noua unitate, al cărei pro
iect a fost realizat de un co
lectiv de specialiști de la 
IPROCHIM, este dotată 
cu utilaje românești de mare 
productivitate, avînd un ni
vel ridicat de automatizare.

UN OBIECTIV PRINCIPAL AL ÎNTRECERII UTECISTE DIN A- 
CEST AN IL CONSTITUIE RIDICAREA CONTINUA A NIVELULUI 
TEHNIC Șl CALITATIV AL PRODUSELOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA 
MUNCII IN TOATE SECTOARELE DE ACTIVITATE. MULTE DIN 
ACȚIUNILE Șl INIȚIATIVELE ÎNTREPRINSE IN ACEST SENS DE 
CĂTRE ORGANELE Șl ORGANIZAȚIILE U.T.C. SE EVIDENȚIAZĂ 
Șt SE IMPUN PRINTR-0 ÎNALTA EFICIENTA, ELE IZVORÎND DIN 
REALITĂȚILE Șl NECESITĂȚILE ------------------------------- — ““întreprinderilor, din pro-

PUNERILE FĂCUTE DE UTECIȘTI CU OCAZIA DEZBA
TERILOR IN ADUNĂRILE U.T.C. IN ACEST SENS, EXPERIENȚA 
POZITIVA A UNOR COLECTIVE DE TINERI DIN MAI MULTE UNI- 
TAȚI, ADERENTA DE CARE SE BUCURĂ IN RINDUL UTECIȘTI- 
LOR, INIȚIATIVELE ÎNTREPRINSE PENTRU ASIGURAREA UNOR 
PARAMETRI CALITATIVI SUPERIORI LA TOATE PRODUSELE SE 
RECOMANDA PRIN REZULTATE

in pas cu exigențele

Nicolae Oprea
secretarul comitetului U.T.C. 

de la Combinatul petrochimic 
Pitești.

ECONOMICE DEOSEBITE.

în sprijinul

mai tineri
muncitori

Viorica Leulescu
secretarul comitetului U.T.C. 

de la Întreprinderea Electronica, 
București.

îtiTÎLNIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

CU TOVARĂȘUL STANE DOLANȚ
zilei de 25 februa- 
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român,

în seara 
rie a.c. 
Ceaușeșcu, 
Partidului 
președintele Republicii Socia
liste România, s-a întîlnit la 
sediul Ambasadei române din 
Moscova cu tovarășul Stane 
Dolariț, secretar al Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului

Republicii Socialiste România, 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu. membru 
supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R., 
Gheorghe Badrus. membru 
supleant al C.C. al P.C.R., am
basadorul României în Uni
unea Sovietică.

Din partea iugoslavă au 
participat : Milka Planinț, 
membru al Prezidiului C.C. al

U.C.I., președintele C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Croa
ția, Dobrivoe Vidici, membru 
al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

în cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie și cor
dialitate, caracteristică bune- 

' lor relații dintre cele două 
țări, partide și popoare, au fost 
abordate probleme ale dez
voltării colaborării reciproce, 
precum și unele aspecte ale 
vieții internaționale actuale.

Satu Mare

Amplu program de investiții
Județul Satu Mare va cunoaș

te ritmuri accelerate de dezvol
tare și în acest cincinal, cînd 
volumul de investiții depășește 
cu peste 2 miliarde lei nivelul 
perioadei 1971—1975. Aceasta va 
permite ca la sfîrșitul anului 
1980 producția industrială a ju
dețului să atingă aproape 12 mi
liarde lei. Amplul program de 
investiții este orientat cu pre
cădere în industrie și agricul
tură, ca și pentru construirea 
de noi edificii social-culturale 
de jnvățămînt, pentru ocrotirea 
sănătății etc. Noi obiective in
dustriale vor fi puse in func
țiune pe cele două platforme 
industriale din municipiul Satu 
Mare, la Negrești-Oaș. Tășnad. 
Livada și Supur. tn domeniul 
lucrărilor edilitar-gospodărești 
și de sistematizare a localită

Pentru buna

CONȘTIINȚĂ
ților, acest program prevede, 
intre altele, construirea a peste 
12 000 apartamente, darea în fo
losință a 1 800 locuri in cămine 
muncitorești, a 4 200 locuri in 

. grădinițe și creșe. a 260 săli de 
clasă, spatii comerciale însu- 
mind 25 000 mp.

Prefacerile profunde ce vor 
' marca această etapă sint o con
tinuare firească a înnoirilor din 
anii precedenti. Numai in cin
cinalul trecut, de pildă, aici au 
fost puse în funcțiune 13 noi 
unități industriale și agrozoo
tehnice, au fost dezvoltate și 
reutilate 12 dintre întreprinde
rile existente, au fost date în 
folosință aproape 10 000 aparta
mente. precum și numeroase 
alte obiect’ve destinate învăță- 
mîntului. științei, culturii și o- 
crotirii sănătății.

«

SENSIBILA

Pentru toți tinerii din combi
natul nostru, problema calității 
produselor constituie, dat fiind 
specificul activității în combina
tele chimice, preocuparea de 
bază, esențială. Pot spune că în 
întreprinderea noastră, la ora 
actuală, nici un tînăr nu dă re
buturi și nu realizează produse 
de calitate slabă. Acest lucru a 
fost posibil. în special datorită 
importanței care s-a acordat ur-, 
măririi atente a modului în- ca- 
r? tinerii respectă . disciplina 
procesului de fabricație, speci
ficațiile tehnologiei respective, 
seriozității cu care fiecare tînăr 
se preocupă de creșterea pregă
tirii profesionale. Recentele tes
tări efectuate pentru verificarea 
aptitudinilor, a cunoștințelor ti
nerilor din mai multe fabrici ale 
combinatului ne-au dat posibili
tatea asigurării celor mai im
portante posturi. în sălile de co
mandă. în laboratoarele C.T.C., 
cu oamenii cei mai pregătiți din 
toate punctele de vedere. Tot 
în această direcție am acționat 
permanent pentru ca toți tinerii 
să urmeze cursurile de perfec
ționare a calificării și de poli
calificare. In fiecare secție am 
înființat vitrine ale calității, tn 
care sînt expuse produsele cele 
mai reușite, fotografiile tinerilor 
care au obținut rezultate deose
bite în ceea ce privește ridica
rea parametrilor produselor chi
mice. Cele mai mari succese au 
fost înregistrate de către tinerii 
din secția acrilonitril I de unde 
a fost lansată, de fapt, și iniția
tiva „Calitatea produselor —

prestigiul unității noastre", și 
de uteciștii din secția polietile
nă unde, deși procesele tehnolo
gice sînt deosebit de complexe, 
datorită înaltei pregătiri profe
sionale a întregului colectiv, da
torită disciplinei și seriozități! 
cu care este privită problema 
calității în această fabrică pro
dusele realizate se bucură de o 
bună apreciere din partea bene
ficiarilor interni și externi. Un 
rol important in mobilizarea tu
turor tinerilor la obținerea unor 
produse de cea mai bună cali
tate l-au avut concursurile pro
fesionale organizate cu 
laritate in toate fabricile, 
ția vizuală, foile volante 
te în combinat, cele mai 
avînd drept problematică 
tatea produselor, alte

regu- 
agiiă- 
tipări- 
multe 
cali- 

___  ,------- ------ ---- acțiuni 
menite să contribuie la perfec
ționarea nivelului profesional, 
ridicarea gradului de conștiință 
al fiecărui utecist.

Colectivul întreprinderii noas
tre numără peste 3 000 de tineri, 
fapt pentru care, se înțelege, 
organizația U.T.C. se consideră 
tot mai mult implicată in răs
punderile ce revin uzinei pen
tru asigurarea unor calități teh
nice. funcționale și estetice cit 
mai bune la toate tipurile de 
aparate. Tn vederea asigurări) 
unor locuri de muncă cheie cu 
cadre bine pregătite, au fost e- 
fectuate testări cu toți tinerii, 
am înființat cu ajutorul unor in
gineri și cadre tehnice cursuri 
de perfecționare a pregătirii pro
fesionale, in care, acum, in
tr-o primă >tapă. sînt cuprinși" 
peste 700 de uteciști. Pentru a 
veni in sprijinul unor tineri re
cent încadrați sau care întîmpi- 
na greutăți în procesul de inte
grare și însușire a Unor deprin
deri specifice activității din sec
țiile noastre de producție, am 
confecționat modele de calitate

pentru fiecare produs, care se 
află permanent in fața tinerilor, 
la locul lor de muncă. Avînd a- 
cest model lingă care sint scrise 
instrucțiunile ce trebuie respec
tate la confecționarea piesei sau 
subansamblului respectiv, mun
citorul nu mai poate greși. Prin 
aceasta am reușit să reducem 
substanțial numărul de rebuturi, 
să sporim calitatea pieselor, a 
tuturor aparatelor. Un accent 
deosebit în acțiunile întreprinse 
in scopul ridicării calității pro
duselor l-am pus pe agitația vi
zuală. dezbateri, concursuri pro
fesionale. sesiuni de comunicări 
științifice., mfese rotunde. Desi
gur. nu am neglijat nici o clipă 
acțiunile pentru întărirea disci
plinei de producție, pentru asi
gurarea unui climat de muncă 
cît mai plăcut în toate secțiile.

și reducere a
gospodărire 
consumurilor

Iniimplares a potrivit in 
așa fel lucrurile încit să »- 
vem locuri învecinate 1* un 
spectacol — o piesă de ac
tualitate jucată cu mult 
succes pe o scenă bncureș- 
teană. Tinărul de lingă mine 
mi-a mărturisit, in pauză, 
că muncește la Inireprinde- 
rea de pompe „Aversa“ ți 
că, in timpul liber, iți gă
sește răgazul de a și citi, de 
a merge la teatru șl Ia ope
ră, nu numai „ca unii, la 
cinematograf sau înșurubați 
permanent în scaun dinain
tea televizorului“... Din 
bă-n vorbă (cite nu se 
discuta în zece minute 
se) am avut prilejui

vor- 
pot 

den- 
•ă-1

Grupaj realizat de 
NICOLAE MILITARU

de combustibili înseninări
Preocupările permanente și măsurile luate pentru buna gospodă

rire și reducere a consumurilor de combustibili convenționali au 
condus, in întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de 

economisirea, în ultimul an, a mai mult de 188 01)0 tone 
combustibili, depășindu-se astfel cu mult prevederile de

Mașini, la 
de diferiți 
plan.

Studiile 
tei ramuri 
continuare , ____ ___ _______ _ __ ______ _
pentru obținerea in 1976 a unei noi reduceri — cu 5 la sută — a 
consumului de combustibil planificat. O bună parte din această 
economie va fi rezultatul unei mai intense utilizări a resurselor 
energetice secundare, prin recuperarea căldurii gazelor din arde
rea Ia cuptoarele de forjă și tratamente termice și folosirea ei pen
tru preîncălzirea aerului necesar producției. De asemenea, au fost 
elaborate programe detaliate, cu termene ferme, pentru reparațiile 
capitale și întreținerea utilajelor și instalațiilor industriale consu
matoare de energie termică, precum și măsuri pentru întărirea 
disciplinei tehnologice in sectoarele de întreținere ale întreprinde
rilor, în scopul evitării pierderilor de căldură din rețea.

elaborate de specialiști, recent aplicate în unitățile aces- 
industriale, au dus Ia concluzia că. prin îmbunătățirea în 
a normelor și indicatorilor de consum, există condiții

în întîmpinarea Congresului educației politice și cd culturii

Mihai Stoian

admirabil, de«- 
intreagi de pro- 
frămintă lumea, 
existența ldea- 

Tinărul fu-

CERCETAREA
factor dinamizator

în sporirea
producțiilor agricole

Pentru a asigura agriculturii, ramură de bază a economiei na
ționale, o evoluție dinamică, un permanent proces de moderni
zare, în scopul sporirii producțiilor, un rol de seamă revine 
cercetării de specialitate, chemată să pună in valoare la maxi
mum baza tehnico-materială disponibilă. Succesele înregistrate in 
ultimii ani — trebuie amintit aici că în perioada 1971—1975 
valoarea producției agricole a crescut cu 25,4 la sută — au evi
dențiat, alături de eforturile stăruitoare depuse de lucrătorii 
ogoarelor, capacitatea creatoare a specialiștilor noștri din cer
cetare, care au realizat soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, 
noi sortimente de substanțe chimice stimulatoare, tehnologii 
avansate de cultură. Actualul cincinal, desfășurat sub impera
tivul revoluției tehnico-științifice, va însemna o treaptă supe
rioară în creșterea și dezvoltarea agriculturii românești, supusă 
permanent procesului de înnoire. Care va fi contribuția cerce
tării agricole 1 De la bun. început se impune a fi menționat 
faptul că întreaga muncă de studiu și creație va fi subordonată 
producției, prin aplicarea noilor agrolehnologii cît mai rapid în 
cultura mare.

OBIECTIVUL NR. 1 - 
O PRODUCȚIE DE 23 MILIOANE 

TONE CEREALE

Realizarea. în cincinalul re
cent încheiat, a unei producții 
medii anuale de cereale cu 2 
milioane tone mai mare decit in 
perioada 1965—1970 demonstrea
ză justețea politicii agrare a 
partidului nostru, îndreptată spre 
modernizarea acestui sector, o- 
rientarea cu fermitate a inves
tițiilor spre executarea unor am
ple lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. realizarea de mașini și 
Utilaje agricole de înaltă pro-* 
ductivitate. spre dezvoltarea 
cercetării de specialitate. Obiec
tivul nr. 1 în agricultură, in 
cincinalul 1976—1980, este reali
zarea unei producții medii anua
le de cereale de 23 milioane 
tone. Cum poate fi înfăptuit ? 
„Față de suprafața cultivată cu

ȘTEFAN DORGOȘAN
(Continuare in pag. a Il-a)

0 REALISTĂ Șl EXIGENTĂ ANALIZĂ A CĂILOR 
DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE, 
DE PERFECȚIONARE SPIRITUALĂ Șl MORALĂ

PASIUNEA PENTRU CERCETARE 
ȘI STUDIU TREBUIE SĂ SE MANIFESTE 

NUMAI ÎN ORELE DE MEDITAȚII?
Ane* Daniela Cojol, secre

tara comitetului organizației 
U.T.C. a Liceului de informa
tică din Capitală, propunea, prin 
referatul pe. care-1 prezenta 
plenara U.T.C., o dezbatere cu 
economie de vorbe, dar gene
roasă în argumentare 
de idei, care să 
facă posibilă 
prefațarea clară 
a unei noi etape 
în activitatea 
politico-ideolo- 

gică. „Rezultate
le cu care în
cheiem cursurile 
școlar sînt dovada 
care cei mai muiți 
sub îndrumarea tovarășilor pro
fesori, o depunem. Procentele 
de promovabilitale, întotdeau
na peste 70 la sută comparativ 
cu alte licee, sînt bune ; com
parativ cu noi înșine, ele sînt 
numai parțial satisfăcătoare de
oarece creșterile sînt mici și in
consecvente, decalajul dintre

faptică și

rezultate șl posibilități menți- 
nindu-se. Apreciem că, cu foar
te mici excepții, absolut toți 
elevii pot promova și încă cu 
medii peste șapte. Nu ne mul
țumește numărul mare de note 
sub șase care reprezintă, in 
medie, 10 la sută pe clasă.

PLENARA ACTIVULUI U.T.C. 
AL LICEULUI DE INFORMATICĂ 

„Dr. PETRU GROZA“ DIN CAPITALĂ
tn fiecare 

muncii 
dintre nni,

an 
pe

el reflectînd comoditatea ori 
nepăsarea fată de muncă. Sîn- 
tem de părere că resortul pro
fesional din cadrul. comitetului, 
responsabilul iui, Ștefan Maier. 
precum și omologii acestuia 
din birourile U.T.C. de clase 
n-au găsit mijloacele educative 
cu tortă de convingere incit 
colegii noștri ai'lați în deficit 
la capitolul învățătură să-și re
vizuiască atitudinea“. Prin acest

In PAGINA a 3 a

DEZBATERI ÎN
ORGANIZAȚIILE U.T.C.

Acțiunile educative să reflecte
punct de vedere, aprecia refe
ratul, repercusiunile muncii po- 
litico-ideologice, cultural-edu-, 
cative asupra formării unei 
atitudini înaintate față de mun- i 
că și viață și nu prin „cu cite 
sutimi a mai crescut procen
tul de promovați anul acesta 

față de aceeași 
perioadă a anu
lui trecut“. Con
siderăm de bun 
augur teama 
exprimată de 
uteciști, — fie 
cei care au

lucrat la întocmirea referatului, 
fie cei care au luat cuvîntul — 
că această cruțare de forțe în 
timpul cit este elev și mulțu
mirea cu un 6 cînd. de fapt, 
elevul ar putea obține prin e- 
fort nota 10, precum și medio- 
crizarea rezultatelor la învăță
tură să nu devină pentru des-

LITCREȚIA LUSTIG
(Continuare în pag. a Ill-a) «

Pe șantierul viitorului baraj de la Șiriu, judelui Buzău.

preocupările și cerinfele tinerilor

9 Analiză matură, spirit critic și 
autocritic

aud pe vecinul mm da eea- 
un vorbind, 
pre o serie 
bleme care 
ca de pildft
lului de viață.
sese în călătorie turistică. In 
occident, cu o varii Înainte, 
se dovedea și bine informat, 
șl — prin comparație eu cele 
abia 
îmi 
ceea 
ei In lumea aceea 
fost nici frumusețea 
ală !) a ceasornicelor 
acvatice, nici mulțimea 
setofoaneior șl a auto
turismelor etc,, ei Impre
sia de lipsă de țel, de ideal, 
pe care țf-o Iași unii tineri 
de-acolo. Criza de Idealuri 
în lumea capitalistă este, de- 
altminteri, o temă mult dez
bătută și In literatura scrisă 
chiar de autori renumiți, oc
cidentali, și nu-i deloe vor
ba de lipsă de... comunicare 
afectivă a unui tînăr român 
eu un mediu, literalmente 
străin sufletului ți mentali
tății lui. Acea orindulre nu 
propune nimic (sau aproape 
nimic) cetățenilor el, indife
rent de virată, pentru eă, 
fundamental, n-are ee pro
pune ! Cultul banului ? S-a 
văzut unde duce ! Cultul 
tehnicii tn sine, eu scop — 
iarăși ! — de parvenire, de 
îmbogățire individuală ? Și 
asta s-a văzut unde duce î 
Atunci ? Vid...

— Vedeți dumneavoastră — 
continuă tînărul spectator — 
am auzit cindva, cfnd eram

văzute 
destăinuia că,

ee-1 surprinsese 
In lumea

pe «ceni — 
sincer, 

P« 
n-a 
(rs- 

sub- 
ea-

(Continuare tn vae. a II-a)

LUMINA INTERIOARĂLUMINA
Demult m-am învățat ca. pri

vind o zidire, să încerc să deslu
șesc în înfățișările ei — avinta- 
te sau potolite, blinde sau în
țelegătoare, pline de o nestăvi
lită forță sau învăluite în dulci 
armonii interioare — chipurile 
și sufletul meșterilor ce au ri
dicat-o, nebiruită, spre soare. 
Fiindcă oamenii, mai ales oa
menii de pe meleagurile ro
mânești, au acest dar, cu totul 
deosebit, de a împrumuta ctito
riilor mult, foarte mult din su
fletul și năzuințele lor, din gin- 
durile și visurile cele mai îna
ripate, care le-au înfiorat ini
mile, care le-au mîngiiat frun
țile. Și aceasta pentru că nici
odată pe aceste locuri zidirea 
nu s-a înălțat in sine și pentru 
sine, ci doar în numele omului 
și pentru om. Deschiderea fiin
ței noastre spre orizonturi sola
re s-a concretizat, de fiecare 
dată, chiar și în momentele de 
grea cumpănă a istoriei, în ar
moniile nervurilor de cărămidă 
și piatră ale cetăților, in arca
dele primitoare ale porților ță
rănești, de lemn dăruit cu 
căldură omenească. în colacii de 
piatră ai fîntinilor, care te îmbie 
la potolirea setei și liniștirea

INTERIOARĂ
Petre Ghelmez

Sufletului, la plecarea frunților 
spre izvorul de apă vie, pe care 
săpătorul in straturile adinei și 
răcoroase ale pământului l-a 
scos la iveală, dăruindu-l cu ge
nerozitate oamenilor. Fiindcă 

.există în zidirile românești, peș
te tot. de-a lungul vremii, șl 
peste tot-, de-a lungul și de-a la
tul țării, acel aer cald, îmbietor, 
acel ceva omenesc, de implicită 
ospitalitate, care te face să te 
simți in orice moment și în ori
ce colț al țării la ține acasă.

Trăsătura aceasta, care a mar
cat, de-a lungul vremurilor, cti
toriile înaintașilor noștri, mi se 
pare că. se face vădită in forme 
tot mai pregnante și la dimen
siuni cu totul <’ 
anii socialismului, 
altceva sînt 
luminoase, 
și armonie, 
echilibrului și al _____ __ ...
din orașele Vaslui, Pitești, Pia
tra Neamț, lași ori Baia Mare, 
ca să dăm numai câteva exem
ple, din multele care se pot da.

acele 
pline 
aflate

de excepție in 
Pentru că ce 
centre civice, 
de sinceritate 
sub imperiul 
certitudinilor.

decit tocmai exprimări concrete, 
la cote contemporane, ale sufle
tului nostru, ale modului nostru 
de a fi, de a gindi, de a ac
ționa ?

Am reproșat uneori arhitecti- 
lor noștri o anume monotonie 
de care păreau a fi pîndiți. Am 
acuzat alteori lipsa de fantezie. 
Și totuși ! Privite cu detașare, 
din perspectiva timpului, zidiri
le noastre au ceva din măreția 
implicată a trăirilor contempora
ne ale oamenilor de aici și nu 
din altă parte. însemnele o- 
menescului sint prezente in 
cele mai mici detalii, pentru ci 
dincolo de arhitecți, de proiec- 
tanți și constructori, vin ei, oa
menii vii, care dau sufletul lor 
așezărilor. Staturile lor, mersul 
lor, vorbele lor, florile-4or, do
rințele lor dau noblețe șl viață 
adevărată satelor și orașelor, ca
re cresc, ele însele, odată cu 
oamenii și pe măsura oameni
lor.

Dar aceasta este numai zidi
rea din afară. îndrăznesc să 
spun, care hu-i ' altceva decit 
reflectarea, ca intr-o miraculoa
să oglindă a acelei zidiri din- 
lăuntrul ființei omenești și ca-

(Continuare în pag. a ll-a)
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FORME ACTUALE ALE 
LIRICII PATRIOTICE

y

•y

„O, Doamne, îmi lipsesc

Poezia sentimentului civic, a 
iubirii manifestate în mod des
chis pentru patrie, popor și 
trecutul lui, a însoțit încă de Ia 
început procesul transformărilor 
revoluționare care au marcat 
ultimele trei decenii ale istoriei 
celei mai recente. Evenimentul 
ocazional, prin condiția sa difi
cil de încadrat într-o serie fap
tică și spirituală a arătat că 
poate constitui, pentru o sensi
bilitate autentică, un prilej im
portant de întîlnire cu un izvor 
liric sau o idee, dar și în caz 
contrar, o cale de descalificare 
prin simpla mimare a unor idei, 
sentimente, formule lirice intrate 
în uz.

Formele sub care se prezintă 
în momentul de față lirica pa
triotică sînt complexe și ele 
angajează, într-o eventuală de
scriere în ansamblu, aproape în
treaga poezie românească. Una 
dintre modalitățile de exprimare 
a sentimentului civic o formea
ză meditația pe marginea reali
tăților sociale sau a evenimen
telor cu rezonanță politică. O 
prezență remarcabilă, prin va
loarea sa artistică și spirituală 
a fost socotită, pe bună dreptate, 
aceea a lui Eugen Jebeleanu, 
prin volumul Hanibal. Medita
ția lirică din secțiunea Parabo
lelor civile perpetuează, în ri
gorile ei intime, incisivitatea 
manifestului civic din Surîsul 
Hiroshimei. Lucid, cu o capaci
tate de deziluzionare ce-i acordă 
dimensiunea unui Seneca al nos
tru. modern. Eugen Jebeleanu 
supune examenului moral con
diția eșecului, ironizează sarcas
tic frica, blamează în imagini 
de o sugestivitate tăioasă eroa
rea. face portretul satiric al 
caracterului viciat. Meditația 
pe marginea evenimentului 
politic și înscrierea acestuia 
într-o tradiție spirituală și 
o ordine morală face, de pil
dă. obiectul Sărbătorilor anului 
de Grigore Hagiu. Poetul inte
grează evenimentul social în 
rîhdul evenimentelor cosmice. 
Percepția lirică este diafană și 
proaspătă : „August își coboară 
din dealuri / aerienele, rămu- 
roasele valuri, /. flamurile Sînt 
aripă înaltă, / mireasma de 
grîu aripa cealaltă. / / La teme
liile anului arde nestins / focul 
aprins din metale, / țărmuri și 
ceruri mai dulce le-apropii / mă
surate cu albul catarg de coră
bii. / / Din vastele noastre aură
rii / stema cea mare a țării se-n- 
făptui, / mai proaspătă, mai 
strălucitoare, / călită în rouă de 
privighetoare...“ (August, sărbă
toare de veac).

Evenimentul istoric sau social 
poate constitui, în alte împreju
rări, un mijloc de generalizare, 
o modalitate sugestivă de a se 
comunica o idee esențială de

spre istorie sau națiune. Vom 
cita fragmentar cu acest prilej 
un poem de excepție al lui Ni- 
chita Stănescu publicat în re
vista Transilvania, nr. 1/1974, 
intitulat Tragerea pe roată a lui 
Horea la Alba Iulia, în anul 1785. 
Eternizarea momentului tragic 
printr-o procesualitate practic 
infinită a pedepsei, niciodată 
deci neputînd deveni pedeapsă 
deoarece este contrazisă de un 
organism mitologic cu posibili
tăți regeneratoare, se transfor
mă într-o eternizare și totodată 
într-un elogiu al spiritului re
voluționar românesc acționînd în 
istorie : „Nu curge din el / ceea 
ce vrei să curgă din el 1 / Nu 
cade din el /ceea ce vrei să 
cadă din el 1 / Nu moare în el

OPINII
/ ceea ce vrei să moară în el, 
împărate ! / / Roata îi rupe car
nea / și carnea nu i se mai sfîr- 
șește ! / Roata îi rupe osul / șî 
osul nu i se mai sfîrșește ! / 
Roata îi rupe sîngele / și sîn- 
gele nu i se mai sfîrșește. / 
împărate ! // l-am jupuit pielea 
de pe el / și sub piele i-am 
găsit tot piele ! / I-am spart o- 
chiul și sub ochi / I-am găsit 
tot ochi ! / I-am smuls limba / 
și sub limbă i-am găsit / tot 
limbă, împărate ! // I-am tăiat 
inima / dar sub ea aflăm tot 
inimă ! / I-am despicat fruntea / 
dar sub ea aflăm tot frunte / 
I-am frînt șira spinării / dar 
sub ea aflăm tot șira / spinării, 
împărate“...

Poezia agitatorică, cu apeluri 
patetic,e la luciditate, poemul- 
conferință, declamația profetică 
în care viziunea viitorului se 
îmbină cu promisiunea demas
cării și pedepsirii totale a tot 
ceea ce poate leza cu ceva secu
ritatea națiunii este cultivată 
(ca specie singulară ce convine 
unui temperament) în special 
de Adrian Păunescu. Ca să pre
luăm o afirmație a Iui Vozne- 
senski despre Evtușenko, Adrian 
Păunescu „știe să cuprindă rit
mul politic al clipei într-o ex
presie lirică“. Poemele folosesc 
cu precădere comparația pentru 
sugestivitatea ei imediată de
oarece poetul își recită poezia 
în fata amfiteatrelor sau a săli
lor pline cu cară dorește să in
tre într-o comunicare cît mal 
totală și mai rapidă. In Istoria 
unei secunde și Repetabila po
vară se declamă împotriva iner
ției și a trădătorilor, sîntem 
chemați la entuziasm și la li
chidarea vechiului din conștiințe. 
Viața este concepută de poet ca

o revoluție neîntreruptă : ’„De 
n-ar fi decit omul situat / încă 
sub nădușala pururi trează, / și 
tot ar trebui această frază : 
/ „Nu, revoluția nu s-a-ncheiat ! 
/ / Mai e nevoie de-arzători ne
buni / de cei ce știu să vadă 
întîi răul, / de cei ce mai des
part vechiul șl noul, / mai sînt 
utile zilele de Luni“... (Deocam
dată nu).

Evocarea satului românesc, a 
valorilor sale culturale, privirea 
îndreptată nostalgic spre ceea 
ce constituie depozitul viu al 
tradiției, apare ca o altă formă 
de manifestare a poeziei patrio
tice. Poemele de această factură 
fac apel la tonul oracular sau 
la rememorarea delicată ca în 
volumul ce se distinge prin 
grația sa particulară, Scrisoare 
în sat de Nicolae Dragoș.

într-un ciclu de poezii, Cîn- 
tare României, din Poeme, apă
rute anul trecut, George Alboiu 
reactualizează cadența profetică. 
George Tărnea, în Starea de iu
bire, definește în nenumărate 
chipuri „pămîntul țării“ în dia
log cu ipoteticele primejdii care 
l-ar amenința. Deoarece subiec
tul este oarecum la îndemîna 
tuturor cu atit mai mult cu cit 
în acest domeniu s-a format și 
un limbaj standard și o rețea de 
imagini intrate în consumul li
ric, producția ■ editorială și re
vuistică este deosebit de bogată 
dar nu in aceeași măsură și 
originală din cauza fetișelor cu 
o mare putere de proliferare. 
Poezia vizionară a lui Ion Ghe- 
orghe și Ioan Alexandru s-a de
gradat în unele compuneri care 
exaltă „pămîntul“ într-un limbaj 
înțesat de neaoșisme și arhais
me. Pentru a-și stimula imagi
nația și sentimentele, unii autori 
inventează drame, recurg la 
false antiteze său false de
finiții. Situația se regăsește 
din păcate și în unele poe
zii inspirate de figuri ilustre ale 
trecutului sau de o geografie în 
care s-au imprimat momente 
semnificative ale istoriei. Așa 
cum s-a mai spus, cu toate rea
lizările înregistrate, nu pot fi 
ignorate cantitățile apreciabile 
de personificări șchioape, ale
goriile convenționale, viziunile 
antropomorfice etalate într-o 
frazeologie bombastică. în ab
sența ideilor și a simțirii se pro
duce în unele lucrări, poezii sau 
poeme, un adevărat delir ima
gistic. Este vorba de fapt de o 
retorică barocă bine pusă la 
punct, de un nou declarativism 
și o nouă poezie lozincardă care 
funcționează sub măști ceva mai 
rafinate. Poezia valoroasă, este 
însă aceea care nu se supune 
imperativelor „îndustriozității“.

MIRELA ROZNOVEANU
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Formația de dansuri a ansamblului „ Doi nit or ii Runcului“.
Foto : VASILE RANGA

UN RAID ÌN DOUĂ COMUNE
DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

dr. H. Culea

Arthur Blocher (fondator, în 
1922, a unei biserici baptise in
dependente numite „Oeuvre du 
Tabernacle“) care într-un „ac
ces profund de credință adresea
ză „atotputernicului“ următoa
rea rugăciune fierbinte : 
Doamne, cită nevoie am 
tine, 
tine, 
din

„O 
_ , . _ _.......... de
Nu pot face nimic fără 
Inamicii mă asaltează 

toate părțile... Titlu
rile mele de bancă nu sînt 

vîndute. Banca refuză 
avanseze fonduri pe

presbi- 
ramifi- 
trunchi 
trunchi

CERCETAREA -
FACTOR DINAMIZATOR

(Urmare din pag. I)

cereale în țara noastră, așa cum 
a subliniat in repetate rînduri 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru obținerea acestei recolte 
este suficient ca producțiile me
dii la hectar să ajungă ' la
4 000—5 000 kg cerfeale în toata 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste, ne spune ing. Valfe- 
rian Stoica, cercetător la Sta
țiunea agricolă de cercetări Măr- 
culești, județul Ialomița. Aceste 
producții sînt realizabile, exem
plul unităților fruntașe care 
aplică recomandările cercetării 
fiind convingător ; încă de pe 
acum, cu soiurile și hibrizii 
existenți, se obțin la hectar
5 000 kg griu și 8—10 tone po
rumb. Mai mult, cercetările ac
tuale demonstrează că nu. este 
departe momentul realizării de 
6—7 tone griu la ncirigat și 7—10 
tone la irigat, iar la porumb 
10—12 tone la neirigă\și 15—20 
tone la irigat“.

Pe lingă sporirea cantitativă a 
valorilor de producție un ele
ment central in atenția cerce
tătorilor il reprezintă calitatea. 
Mai multă proteină, însușiri și 
capacități superioare in valori
ficarea condițiilor de cultură, 
adaptabilitatea, stabilitatea pro
ducțiilor, rezistența sporită la 
boli și dăunători — iată cîteva 
însușiri ale noilor creații avînd 
la bază soiuri de proveniența 
românească. Concomitent cu ob
ținerea de noi soiuri și hibrizi 
sînt elaborate noi tehnologii de 
Cultură, agroasolamente adecvate 
caracteristicilor noilor soiuri, 
perfecționarea sistemului de 
fertilizare și a sistemei de ma
șini.
CREȘTEREA RANDAMENTULUI 

DE PRELUCRARE 
LA PLANTELE TEHNICE

Dată fiind importanța pe care 
partidul .nostru o acordă spori
rii producției de plante tehnice, 
ca urmare a înaltei lor valori 
economice și a importanței în 
dezvoltarea sectoarelor prelu
crătoare, cercetarea de speciali
tate și-a îndreptat atenția cu 
prioritate spre creșterea produc
țiilor la hectar si ridicarea ran
damentului în procesele de pre
lucrare. Cincinalul recent înche
iat a consemnat importante 
realizări în acest domeniu. Cer
cetările de la Brașov pentru 
sfeclă de zahăr și de la Fundu- 
lea pentru floarea-soarelui s-au 
finalizat în producerea unor hi
brizi de înaltă productivitate, 
care, extinși în cultură, au con
firmat calitățile lor. Rezistența 
la secetă și arșiță, rezistența la 
boli și dăunători, adaptabilitatea 
la condiții de irigare, mecani-

zare integrală a tehnologiilor 
sînt citeva obiective confirmate 
de recoltele record obținute in 
unități ca Salonta — Bihor, Po
iana Mare — Dolj, Dor Mărunt 
— Ialomița, Comana — Con
stanța. De asemenea, experimen
tările făcute la Stațiunea de 
cercetări Brînceni, județul Te
leorman, au evidențiat posibili
tatea dezvoltării culturii bum
bacului in țara noastră.

în perspectivă, cercetările sînt 
Orientate spre rezolvarea pro
blemelor legate de realizarea 
unor potențiale de recoltă me
die la hectar, echivalente cu 70 
tone de sfeclă de zahăr și un 
procent de 18 la sută zahăr (prin, 
prelucrare să se obțină un va
gon de zahăr la hectar) și cir
ca 4 000 kg și 53 la sută conți
nut de ulei pentru floarea-soa
relui.

CALITATE Șl PRODUCTIVITATE 
IN HORTICULTURA

Obținerea de soiuri de măr 
și păr rezistente la boli și dăună
tori, cu calități de păstrare înde
lungată în depozite, soiuri de 
prun cu fructe mari și conținut 
ridicat de substanță uscată pen
tru conservare, soiuri de cireș 
și vișin de calitate superioară 
pretabile recoltării mecanizate, 
sînt numai cîteva din preocupă
rile cercetării pomicole care vor 
primi girul producției încă din 
acești ani. „Trebuie remarcat,

ne spune tînărul cercetător ing. 
Ștefan Chiriac, că prin defini
tivarea unor tehnologii îmbu
nătățite, diferențiate pe specii 
și bazine pomicole, prin stabili
rea precisă a sortimentului va- 
rietal pe zone naturale adec
vate, sporește potențialul de 
producție cu 10 la sută, longe
vitatea plantațiilor crește cu 15 
la sută, iar cota de amortizare 
a investițiilor scade cu pînă la 
25 la sută. Aplicate în produc
ție rezultatele acestea s-au evi
dențiat prin recolte suplimenta
re de 2,3 tone la ha“. în aceeași 
ordine de idei trebuie amintit 
că preocupări sirpilare sînt și 
pe agenda de lucru a cercetăto
rilor din viticultură (15 tone 
struguri la ha din soiuri supe
rioare) și din legumicultura (33 
tone tomate timpurii și 80—90 
tone tomate de vară și toamnă 
la ha).

★
Rezultatele cercetărilor, am 

enumerat numai cîteva dintre 
ele, au demonstrat înalta lor 
eficientă concretizată în nive
lul înalt al producțiilor obținute. 
Iată de ce realizarea obiective
lor majore ale agriculturii, ob
ținerea nivelurilor de produc
ție stabilite în acest cincinal 
solicită din partea lucrătorilor 
ogoarelor o mai strînsă și per
manentă legătură cu cercetarea, 
valorificarea neintirziată a celor 
mai valoroase realizări puse la 
dispoziție de aceasta.

Acționînd în concordanță cu 
sarcinile stabilite de Congresul 
al X-lea al U.T.C., organizațiile 
U.T.C. de la sate participă tot 
mai activ la conceperea și 
desfășurarea activităților cultu
ral-artistice și distractive, la 
îmbunătățirea conținutului lor 
educativ, determinînd căminele 
culturale, cluburile etc. să se a- 
dreseze intr-o mai mare măsură 
tineretului, să răspundă mai 
pregnant cerințelor și preocupă
rilor acestuia.

Căminul cultural din Dobra, 
județul Hunedoara, este frec
ventat de un mare număr de ti
neri, care găsesc aici un cadru 
optim pentru a-și lărgi orizon- 

. tul de cultură, pentru a se des
tinde și recrea. Aceștia participă 
cu regularitate la cursurile uni
versității populare, care dezbat 
probleme de cultură generală, 
educație medicală, ateistă, pe
dagogia familiei ; la mesele ro
tunde, simpozioanele, expune
rile susținute de cadre cu func
ții de răspundere din aparatul 
de partid și de stat, personali
tăți ale vieții științifice, cultu
rale și artistice, la întilnirile cu 
lucrătorii comitetului județean 
de partid și cu membrii brigăzi
lor științifice.

— Programul de activitate in 
perioada de iarnă, afirmă pro
fesoara Rozdlia Coșoveanu, di
rectoarea căminului, a fost în
tocmit în urma consultărilor a- 
vute cu membrii comitetului co- 

, munal al U.T.C., cu ceilalți fac
tori care au responsabilități pe 
linia educării tineretului. Am 
căzut de acord să organizăm — 
zilnic — cel puțin o acțiune care 
să ii intereseze și pasioneze pe 
tineri.

Plecind de la premisa că a- 
ceștia trebuie să fie nu numai 
beneficiarii, ci și autorii actu
lui de cultură, comitetul comu
nal al U.T.C, și-a adus o con
tribuție de seamă la completa
rea și revitalizarea formațiilor 
artistice, la valorificarea tuturor 
resurselor de care dispune că
minul. Pină de curînd, căminul 
din Dobra dispunea doar de un 
cor cam îmbătrinit, o formație 
de teatru, care 
și un grup de 
ieșea pe scenă 
două ori pe an. 
tetului comunal 
rea Negrilă, a vrut să demons
treze că se poate realiza mai 
mult și a reușit. EȘectuînd di
verse sondaje în rindul uteciș- 
tilor, a ajuns la concluzia că 
dispune de suficiente talente 
pentru a înjgheba o brigadă ar
tistică de agitație.

— Cine va întocmi textul ?, 
au întrebat-o viitorii artiști.

— O să încerc chiar eu ! Am 
mai făcut așa ceva cu vreo 2 
ani în urmă și nu a ieșit rău.

In cîteva zile, Floarea Negrilă, 
brigadieră la C.A.P., a întocmit 
textul, apoi a început să-și 
instruiască brigada. Astfel a de
butat brigada pe scena căminu
lui în cadrul ștafetei cultural-

se producea rar 
recitatori, care 
o dată sau de 
Secretara comi- 
al U.T.C., Floa-

educative „Căutătorii de comori1’ 
(intre altele, trebuie spus că să
tenii s-au distrat copios pe 
seama femeilor care nu prea o- 
bișnuiesc să iasă la muncile a- 
gricole, a celor care fură din 
avutul obștesc sau 
sipă de materiale).
fost deplin.

Luînd exemplul 
locțiitorul Aurel Josan s-a gin- 
dit și el să alcătuiască o forma
ție de dansuri și un taraf, iar 
profesoara Dana Andronic — 
membră a comitetului U.T.C. — 
a preluat echipa de teatru pen
tru a pune in scenă piesele 
„Navetiștii“ și „Preșul”. In a- 
celași mod au fost recrutați vreo 
30 de băieți și fete pentru com
pletarea ansamblului coral; a 
mai fost constituită încă o bri
gadă artistică de agitație și a 
fost pregătit un montaj literar- 
muzical.

Pe neobservate, ajutați de co
mitetul U.T.C., tinerii au deve
nit sufletul activității culturale 
și artistice din sat.

O situație similară poate fi 
întilnită in comuna Hărău. Acti
vitățile organizate la cămin în 
această perioadă sînt Variate și 
atractive. Expunerile despre po
litica. internă și externă a sta
tului nostru, despre perspecti
vele de dezvoltare ale țării și 
județului în viitorul cincinal, 
despre răspunderile și sarcinile 
tineretului in etapa actuală, 
despre normele eticii și echită
ții socialiste, concursurile „Cine 
știe, ciștigă“ pe diverse teme, 
dezbaterile și simpozioanele, 
ciclul de manifestări intitulate 
„Tineretul și istoria“ etc. sînt 
organizate în strînsă colaborare 
cu comitetul comunal al U.T.C., 
ceea ce le asigură o eficiență și 
audiență sporite. In privința 
formațiilor artistice, s-au făcut 
și aici pași însemnați, recrutîn- 
du-se tineri pentru înființarea 

■ unui grup vocal, a unei brigăzi 
artistice de agitație și a unei 
echipe de teatru.

— N-am epuizat încă toate 
posibilitățile existente, susține 
Viorica David. secretara comi
tetului comunal al U.T.C. Mai 
avem in vedere înființarea unei 
echipe de dansuri, a unui an
samblu coral și a unui montaj 
literar-muzical. Vrem, totodată, 
să deschidem la cămin un club 
pentru tinerele fete, să revitali- 
zăm cercul ateist „Prietenii a- 
devărului", să asigurăm o 
lucrare regulată a tuturor 
lor care apar și... de ce 
să organizăm mai frecvent 
vități distractive.

Da acest capitol mai __
multe de făcut : clubul cu jocuri 
distractive este deschis doar 
citeva ore pe săptămină, fiind, 
pe deasupra, și slab dotat, iar 
serile distractive se organizează 
arareori și nu îndeajuns de a- 
tractiv, așa că de multe ori ti
nerii își petrec serile în fața că
minului și nu înlăuntrul lui.

care fac ri-
Succesul a

secretarei,

pre- 
legi- 
nu ?, 
acti-

sînt

AL. BÄLGRADEAN

Conștiință sensibilă
(Urmare din pag. I) 

elev de profesională, un 
scriitor venit anume la o 
intilnire cu cititorii, de fapt 
un poet, afirmind că există 
și o sensibilitate a inteligen
ței, filtrată (îmi amintesc 
exact cuvintele lui) de cor
tex, deci nu sufletul, așa 
cum ne-am deprins să-1 în
chipuim, izolat, cît „sufletul 
creierului", conștiința sen
sibilă, asta contează. Perfect! 
De-atunci au trecut ani și 
m-am convins că poetul era 
extrem de realist, cu picioa
rele pe pămint. Și adaug : 
desigur, ca om cu o forma
ție tehnică, modernă, nu pot 
să nu fiu incintat, mișcat 
chiar, de ceea ce ține de 
tehnică. Repet : un ceasor
nic grozav, un utilaj nemai
văzut, o mașină isteață, toa
te acestea mă cuceresc numai-

decit. Dar, întocmai ca poe
tul care spunea că există o 
sensibilitate a inteligenței, a 
creierului, nu exclusivă a 
sufletului, duc eu mai de
parte gindul său și susțin că, 
pe mine, o bucurie pe plan 
moral mă satisface cel pu
țin în același grad in care 
mă satisface o bucurie pe 
plan material... De unde vi
ne sensibilitatea conștiinței ? 
Din claritatea idealurilor ! 
Această trăsătură este co
mună tineretului nostru și 
meritul aparține deplin so
cietății socialiste care are ce 
idealuri să propună și știe 
cum să le propună.

Idealurile fiind comune 
își au sursa în Colectivitate 
și iradiază, firesc, în colec
tivitate. De unde sudura ne
maipomenită realizată între 
membrii ei. Idealul — cel 
mai eficient ciment social.

Se știe că la începutul secolu
lui al XVI-lea în țările Europei 
centrale și de nord se afirmă o 
mișcare religioasă cunoscută sub 
numele de reformă și îndreptată 
împotriva feudalismului și a ex
presiei lui bisericești, catolicis
mul, mai precis împotriva despo
tismului Curiei papale. Reforma 
a dat naștere unui șir întreg de 
biserici protestante, care la rîn- 
dul lor s-au fărimițat chiar de 
la început într-un șir de culte și 
secte, angajate, încă din secolul 
al 17-lea într-un efort continuu, 
deși divergent, de integrare cît 
mai deplină în rinduielile bur
gheze ale vremii. Constatarea 
este deopotrivă valabilă pentru 
lutheranism. Calvinism, 
terianism, anglicanism, 
cate toate pe același 
protestant. Din același
s-au ramificat și baptiștii asupra 
cărora mă voi opri in mod spe
cial în acest articol.

Din schița istorică de mai sus 
rezultă trunchiul comun al di
verselor biserici și secte neopro- 
testante — prin care se explică 
și unitatea lor doctrinală. ideile 
și practicile lor religioase ase
mănătoare. Varietatea acestor 
secte mai implică deci și o mul
titudine de idei, corespunzătoare. 
Dar la nivelul practicilor, deose
birile deși afișate cu ostentație, 
sînt uneori derizorii.

Să luăm, de pildă, secta denu
mită „Cultul creștin baptist“. 
Baptiștii țin duminica, au trei 
sărbători pe an (crăciun, paște, 
rusalii) ; nu admit milenarismul, 
recunosc existenta 
muncilor veșnice ; 
tenta unei singure 
nu propagă ideea celei 
doua veniri a lui Isus“. Aproape 
toate cultele (sectele) neoprotes- 
tante se aseamănă prin : recu
noașterea Bibliei ca unică auto
ritate in problemele religiei (au
toritatea ecleziastică, recunoscu
tă de catolicism și ortodoxism 
fiind negată) ; principiul „mîn- 
tuirii prin credință“ ; admiterea 
condiționată numai a unora din
tre taine, atacate fiihd așa-nu- 
mitele taine ale botezului copii
lor, mirului, cuminecăturii, po
căinței, preoției : consacrarea 
botezului care acționează numai 
prin forța credinței ș.a.m.d. Ele 
se mai aseamănă prin aceea că 
propovăduiesc exaltarea mistică, 
ridicînd trăirea religioasă la co
tele unui abandon total în „bra
țele“ divinității de la care dacă 
crezi cu tărie dobîndești salva
rea și ajutorul binemeritat. Iată, 
de pildă, în acest ultim sens o 
mărturisire de credință semnifi
cativă profesată de către unul 
dintre fruntașii baptismului con
temporan francez. Este vorba de

iadului și a 
susțin exis- 
.,învieri“ și 

„de-a

încă 
să-mi 
titluri și nimeni nu se arată dis
pus s-o facă. Iar mie îmi lipsesc 
9 000 franci, cel puțin... o Doam
ne... Dumnezeu al miracolelor, 
invoc numele tău salvator pen
tru a-ți aminti ele promisiunea 
făcută credincioșilor tăi“. Astfel 
se prezintă una din formele — 
ridicole, de ce n-am spune-o — 
de adeziune, implicată în expe
riența spirituală a „adevărului 
salvării“ predicată de unii re
prezentanți al baptismului.

în răspărul unei aparențe 
birocratizante“ a practicării 
giozității — prin accentul 
pus pe credință intimă, detașată 
de tradiția bisericească — doc
trina baptistă își dezvăluie ira
ționalismul prin postularea re- 
velațiunii. ca suprem tel al cu
noașterii, prin susținerea că ra
țiunea umană s-a degradat oda
tă cu „căderea în păcat a primi
lor oameni“. De aceea, adepții 
acestei doctrine sînt îndemnați 
să manifeste dezinteres față de 
cultură și progres. Iată, în acest 
context un text biblic, tălmăcit 
pe larg și în chip obscurantist 
într-o broșură baptistă recentă, 
de colportaj : „Scris este pier- 
de-voi înțelepciunea înțelepților 
și știința celor știutori o voi le
păda. Au n-a făcut Dumnezeu 
nebună înțelepciunea veacului 
acestuia“ ? Ceea ce nu exclude 
ca, în alt sens, baptiștii intr-un 
efort de adaptare la starea epo
cii, să desfășoare o intensă acti
vitate așa-zis „culturală“, orga- 
nizînd biblioteci, coruri, grupuri 
instrumentale etc. Numai că, 
prin aceste biblioteci se difuzea
ză o literatură strict religioasă 
de felul broșurilor : „Iadul exis
tă“. „Ce este credința“. „Cum 
■ciștigăm suflete pentru Mîntui- 
torul“ etc. Corurile interpretea
ză un repertoriu exclusiv reli
gios. menit să stimuleze senti
mente pioase favorabile dezvol
tării unui tip de credința din 
care să fi fost exclusă orice 
urmă de îndoială față de ideile 
doctrinale baptiste, evident fără

„de- 
reli- 
grav

consistență logică, deci, flagrant 
iraționale. Baptismul conjugă 1- 
raționalismul cu antiumanismul 
atunci cînd predică doctrina des
pre chemare și alegere. Potrivit 
acestei doctrine dumnezeu nu 
voiește mîntuirea tuturor oame
nilor. căci : „cei ce se mîntuiesd 
beneficiază de mîntuire, fiindcă 
sînt aleși din veci și chemarea - 
lor la mîntuire este numai o ur- . 
maro a alegerii din veci". Cel 
orînduiți din veci spre osîndă, nu 
pot ieși din acea stare orice ar : 
face ! Atunci pe bună dreptate 
se poate întreba oricine : la ce ' 
bun propaganda baptistă (ținută 
în mare vază la această sectă) 
de răspîndire a Bibliei dacă nu-i 
dată fiecăruia chemarea alegerii 
și vocația răsplatei, ca de pildă 
cea invocată de amintitul Blo
cher ? Dar, baptistul credincios, 
crede, și nu cată răspuns la ase
menea întrebare. Chiar și acest 
răspuns eventual ar fi suficient 
să zdruncine din temelii edifi
ciul ideologic baptist.

Baptismul deși prin origini 
trimite spre anume forme de ex
primare a non-conformismului, 
astăzi nu mai păstrează din ati
tudinea protestatară decît con
testarea rațiunii, a științei și u- 
manismului egalității între oa
meni. , i

$i acum, în încheiere, cîteva 
elemente edificatoare privind 
sorgintea și profilul sectei nu
mite la noi „Cultul creștin bap
tist". Originea baptismului (de la 
cuvîntul grecesc baptismos — 
cufundare în apă. botez prin i- 
mersiune) se află în Anglia, 
unde John Smith (1612) fondea
ză primele comunități baptiste, 
începînd cu 1939 mișcarea bap
tistă se strămută în America, 
unde se și dezvoltă si ramifică 
acut. Apoi variantele : baptiști 
liberali, sabarieni (care cinstesc 
simbăta), unitari, frați intru 
Hristos, învățăceii Domnului, 
șerpii și sămînțarii (care susțin 
că necredincioșii sînt urmașii 
împreunării Satanei, șarpelui cu. 
Eva). săltăreții etc. în România 
baptismul a fost introdus la sfîr- 
șitul secolului trecut mai întii 
în Transilvania, de către croito
rii A. Novak, E. Mayer și Kor- 
nyai Mihai (ucenicul celor din- ■ 
tii), iar mai apoi în celelalte 
provincii ale tării. Principala 
doctrină a acestora este expusă 
într-o puzderie de broșuri din
tre care „Mărturisirea Credinței 
Baptiste și Creștinilor botezați“ 
constituie una dintre cele mai 
semnificative, atit pentru spiri- . 
tul ei iraționalist și „sectar“, cît 
și pentru litera ei anacronică, în 
evul revoluției tehnico-șttintifice 
și ale socialismului.

Lumina interioară
(Urmare din pap. I)

re, iarăși, nu ne-a fost străină, 
nouă, oamenilor de pe aceste 
plaiuri, din vremurile îndepărta
te și pînă astăzi. Noi nu uităm 
că, de fapt, primul nostru certi
ficat scris, de intrare în istorie, 
iscălit de unul dintre cei mai 
mari părinți ai acesteia, Hero- 
dot, la aceste Zidiri interioare se 
referă : dacii sau geții sînt „cei 
mai viteji și mai drepți dintre 
traci“ — spune el.

Dreptatea, curajul, cinstea, o- 
menia, setea de libertate, cum
pănirea, hărnicia și chibzuință, 
echilibrul, dragostea pentru tot 
ce e bun și omenesc, intransi
gența față de vrăjmaș, neimpă- 
carea cu asupritorul și lupta 
dreaptă pentru ciștigarea liber
tății, a demnității umane, res
pectul față de oameni și de fru
musețile zămislite de ei, dorința 
de mai bine — au fost mereu 
luminate alcătuiri interioare că
rora li s-a găsit rost frumos in 
sufletul nostru.

Ele ne-au încărcat ființa cu 
bogăție și largă cuprindere a lu
mii.

Noi nu ne-am mulțumit nicio
dată numai cu holdele, cu ca
sele, cu viile și livezile de pe 
dealuri. Am vrut mereu lanuri 
de soare in inima noastră. Am 
sădit tăria granitului in suflete 
și sclipirile gîndului ager ■ sub 
frunți. Iar ființa noastră s-a 
simțit astfel mai puternică, mai

sigură pe sine și pe tot ce se d- 
flă in jurul ei.

Mi se pare deci firesc să ne a- 
plecăm cu mai mare stăruință 
asupra alcătuirilor noastre inte
rioare.

Noi știm, simțim că astăzi 
casa noastră este mai bogată de
cit acum zece sau cincisprezece 
ani. Spicul este mai plin și 
masa mai îmbelșugată. Dar este 
oare, aceasta, totul ? Ne putem 
mulțumi cu atit ? Noi vrem 
și gindul și simțirea noastră 
fie mai pline, încărcate 
lumini și înțelesuri adinei, 
măsura timpului pe care

ca 
să 
de 
pe
il

trăim. Ne-am întocmit noi în
șine înaltul cad al celor mai 
frumoase trăsături omenești, 
tocmai întru glorificarea omu
lui. Zidirile noastre interioare și 
cele din afară, lanurile de griu. 
nebiruit din inima noastră și 
lanurile de griu ce-și înalță 
oastea de suliți ale spicelor 
pe dealuri, turlele gloduri
lor noastre și siluetele zidi
rilor din satele și orașele țării 
cresc îngemănate întru același 
înalt și unic sens ce ne justifi
că existența : zidirea în timp, cu 
neabătută temeinicie a omenes
cului.

CONCURSURI DE ADMITERE 
IN INSTITUȚIILE MILITARE 

DE ÎNVĂȚĂMÎNT

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMINTULUI
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice

Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de ad
mitere, pentru anul școlar 1976/1977, în următoarele instituții 
militare de învățămînt :
- Liceele militare : în perioada 15-27 iunie 1976
- Școlile militare de maiștri ți subofițeri : în perioada 1-10 

iulie 1976
- Academia militară - facultățile tehnice
- Institutul de medicină și farmacie București - facultatea de 

medicină militară,
- Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn" - secțiile de ma

rină militară, și
- Școlile militare de ofițeri activi : in perioada 10-20 iulie 1976.
Tinerii care doresc să participe la concursul 

una din aceste instituții militare de învățămînt 
reri de înscriere, pînă la 10 aprilie 1976, astfel :
- cei din viața civilă, la centrele militare județene (de sec

tor) pe raza cărora domiciliază ;
- militarii în termen, la organele de cadre ale unităților 

litare din care fac parte.
Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa 

mandanților de garnizoane, comandanților unităților militare 
Ministerului Apărării Naționale și centrelor militare județene 
sector) pe raza cărora locuiesc.

de admitere la 
vor depune ce-

mi-

Lector la Facultatea de fizică, 
catedra de fizică atomică și nu
cleară, disciplinele Reacții și 
modele nucleare, Fizica nucle
ară, poziția 17 ;

Șef de lucrări la Facultatea 
de fizică, catedra de electrici
tate, corp solid și biofizică, dis
ciplinele Materiale și dispozitive 
semiconductoare, Microscopie e- 
lectronică, Fizica semiconduc- 
torilor și aplicații, poziția 17 ;

Lector Ia Facultatea de geo
logie-geografie, catedra de geo
grafie fizică, disciplinele Car
tare geomorfologică și pedolo
gie, Biogeografie 
solului, Probleme 
vind solurile și 
României, poziția

Lector Ia Facultatea de filo
zofie, catedra de sociologie, dis
ciplinele Istoria sociologiei ro
mânești, Urbanizarea și siste
matizarea teritoriului, Economia 
și planificarea învățămintului, 
Sociologia educației, poziția 4 ;

Lector Ia Facultatea de limbi 
romanice, clasice și orientale, 
catedra de lingvistică romanică, 
limbile spaniolă și italiană, dis
ciplina Limba spaniolă contem
porană, poziția 20 ;

Lector la Facultatea de limbi 
romanice, clasice și orientale, 
catedra de limbi clasice și ling
vistică generală, disciplina Lim
ba latină 
poziția 8 ;

Asistent 
tematică,

și geografia 
speciale pri- 
geomorfologia 
16 ;

(curs și gramatică)

la Facultatea de ma- 
catedra de calculul

probabilităților și cercetări o- 
peraționale, disciplinele Calcu
lul probabilităților și statistică 
matematică, Cercetări operațio
nale, poziția 12 ;

Asistent la Facultatea de fi
zică, catedra de electricitate, 
corp solid și biofizică, discipli
nele fizica solidului, semicon- 
ductori și aplicații, electricitate 
și magnetism, poziția 37 ;

Asistent la Facultatea de fi
zică, catedra de fizică teoretică 
și matematică, disciplina Mate
matică I, pbziția 17 ;

Asistent la Facultatea de bio
logie, catedra de ecologie, fizio
logie animală și biochimie, dis
ciplina Biofizică, poziția 25

Asistent la Facultatea de 
zofie, catedra de economie 
tică, disciplina Economie 
tică. poziția 21 ;

Asistent Ia Facultatea de __
ba și literatura română, catedra 
de literatura română veche, mo
dernă și folclor, disciplinele Fol-

clor literar românesc, Etnolo
gie, Limba română contempo
rană, poziția 22

Asistent la 
limbi romanice, 
tale, catedra de 
manică, limbile 
liană, disciplina _  ____
contemporană, poziția. 15 î

Asistent Ia Facultatea de 
limbi romanice, clasice și o- 
rientale, catedra de lingvistică 
romanică, limbile spaniolă și 
italiană, disciplina Limba spă

și curs practic)

Facultatea de 
clasice și orien- 
lingvistică ro- 
spaniolâ și ita- 
Limba spaniolă

filo- 
poli- 
poli-

Iim-

niolă (lectorate 
poziția 18 ;

Asistent . Ia 
limbi romanice, 
tale, catedra de 
disciplina

Facultatea de 
clasice și orien- 
limba franceză. 

Limba franceză 
curs practic, poziția 19 ;
Asistent la Facultatea de limbi 

romanice, clasice și orientale, 
catedra de literatură franceză, 
disciplina Literatura franceză, 
Limba franceză — curs practic, 
poziția 26.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Universității 
din. București, bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 64, în termen 
de 30 de zile (pentru posturile de lector, șef de lucrări) și de 
15 zile (pentru posturile de asistent) de la data publicării acestui 
anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere la concurs la 
care vor anexa actele și lucrările prevăzute de Legea nr. 6 pri
vind _ Statutul personalului didactic din Republica Socialistă 
România, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste 
România, Partea I, nr. 33 din 15 martie 1969, și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și învățămintului nr. 84539/1969.

Concursul va avea loc la Universitatea din București în ter
men de 2 luni (pentru posturile de lector și șef de lucrări) și de 
15 zile (pentru posturile de asistent) de la data expirării ter
menului de înscriere.

INSTI fUTUL PENTRU PROIECTĂRI DE SECȚII 
SI UZINE DE LAMINARE - IPROLAM-BUCU- 
REȘTI, STR. NEGUSTORI 23-25 ANGAJEAZĂ: 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1971, 
ingineri și subingineri metalurgi, ingineri și 
sirbingineri pentru tehnologia construcțiilor de 
mașini, ingineri și proiectanț.i cu practică în 
proiectarea laboratoarelor și întreținerii pentru 
întreprinderi metalurgice, economist și conta
bil principal la serviciul contabilitate-financîar, 
revizor contabil, merceolog principal, portari.

Informații suplimentare la telefon 16 01 90/95.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat aduce la 

cunoștință celor interesați că în ziua de sîm- 
bătă.28 februarie 1976, va avea loc în studioul 
televiziunii, la orele 14,40, tragerea de amorti
zare lunară a asigurărilor mixte de viață.

Participă la această tragere, polițele de asi
gurare ale tuturor asiguraților care au achitat 
primele de asigurare la termenele stabilite.
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In întîmpinarea Congresului educației politice și al culturii UN TÎNĂR SE AFIRMĂ

DEZBATERI ÎN ORGANIZAȚIILE U.T.C.•» •

Dorin Dumitrescu - două locuri I
la Concursul de caroserii 1975

u

Ceea ce a caracterizat 
precădere dezbaterea din 
drul organizației U.T.C. nr. 
— secția montaj, de la între
prinderea de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște poate fi sintetizat în 
expresia : combativitate. Se re
marcă aici și meritul referatu
lui realizat de birou, care a fă
cut o analiză realistă a activi
tății politico-educative și a a- 
doptat o categorică poziție auto
critică față de neajunsurile con
statate. Dar meritul principal 
este al întregului colectiv de 
uteciști. Toti cei care s-au în
scris la cuvînt au vorbit deschis, 
au analizat cu spirit de răspun
dere activitatea organizației, au 
criticat biroul și și-au făcut 
autocritica pentru deficientele 
existente, au inițiat numeroase 
propuneri constructive. Asa cum 
releva în cuvîntul său secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere. Ion Modrogan. această 
dezbatere marchează o cotitură 
radicală în viata organizației 
U.T.C. de la montaj.

’ Este un adevăr confirmat de 
practică : forța de influențare a 
organizației U.T.C. se face sim
țită numai în cazul promovării 
active a unui stil de muncă ti
neresc. în deplin consens cu 
specificul, cu personalitatea dis
tinctă și cu preocupările diverse 
ale tinerilor cuprinși în această 
organizație. Darea de seamă su
pusă dezbaterii și uteciștii care 
au luat cuvîntul au’ evidențiat 
faptul că in raport cu această 
realitate se definesc cu limpe
zime criteriile de apreciere a

eu 
ca-

20
întregii munci politico-educati- 
ve. Nu este normal — au sub
liniat mgi mulți vorbitori. — ca 
programele de activitate să se 
nască într-un birou. Actul e- 
laborării fiecărui program tre
buie să înceapă cu consultarea 
largă a uteciștilor. cu analizarea 
inițiativelor care apar în cadrul 
colectivului. Atragerea tuturor 
tinerilor la viața organizației 
este o condiție fundamentală 
pentru depășirea actualei stări 
de fapt, cind se inițiază un nu
măr restrins de activități, dedi
cate tuturor membrilor organi
zației. deși firesc ar fi ca acti
vitatea politico-educativă să sa
tisfacă exigentele și dorințele 
tinerilor potrivit preocupărilor, 
pasiunilor și intereselor diverse 
pe care și le afirmă. Este deo
sebit de semnificativ in acest 
sens cazul adus In discuție de 
Ion Dulea. Organizația U.T.C. 
de la montaj cuprinde mai 
multi tineri care știu 6ă cînte 
la diferite instrumente. Deși 
există condiții optime pentru 
închegarea unei echipe artisti
ce, nimeni pînă în prezent nu 
s-a hotărît să treacă la realiza
rea unei astfel de formații.

Din darea de seamă prezenta
tă de Gheorghe Furtună am re
ținut autocritica severă referi
toare la activitatea biroului. ■ 
care rămîne încă dator atit pe 
planul profunzimii, mai ales în 
ceea ce privește conceperea ac
țiunilor cu caracter educativ, 
cit și pe planul mijloacelor și 
modalităților promovate. Au 
fost citate exemple cu privire

la dificultățile integrării profe
sionale pe care le întîmpină 
unii tineri, concretizate mai a- 
les în neîndeplininea normelor, 
a planului de producție, precum 
și realizarea unor lucrări de 
slabă calitate. Referatul a făcut 
sublinierea că pentru astfel de 
fapte există o răspundere colec
tivă care se cere dezvoltată prin 
mijloace adecvate — dar nece
sitatea de a accentua obligațiile 
colective nu poate să excludă 
munca cu fiecare tînăr în parte. 
Or. biroul tocmai în acest do
meniu. al muncii de la om la 
om, nu a manifestat nici un fel 
de inițiativă.

Mai mulți uteciști. între care 
Vasile Gheorghe, Anton Măn- 
tescu, Vasile Rădulescu, au cri
ticat practica adoptată de mem
brii biroului de a aștepta indi
cații din partea comitetului, 
cind de fapt ar trebui să se con
sulte cu uteciștii. să hotărască 
împreună cu ei ce acțiuni or
ganizează și să informeze în a* 
cest sens comitetul pe întreprin
dere. S-a propus să se organi
zeze simpozioane pe teme poli
tice. seri de întrebări și răspun
suri. dezbateri de etică, șezători 
literare. Dar aceste acțiuni nu-și 
vor realiza scopul — adică să-l 
ajute pe fiecare tînăr să găseas
că răspunsuri adecvate la mari
le probleme pe care i le ridică 
lumea în continuă dezvoltare, 
să structureze pe planul conști
inței, într-o viziune unitară, cit 
mai multe valori spirituale — 
dacă vor fi izolate și vor aborda 
fragmentar anumite teme. Im
portant este ca acțiunile educa
tive să fie cuprinse într-un sis
tem care să asigure continuita
te și profunzime. Și mai este 
necesar, au precizat numeroși 
vorbitori, ca organizarea acestor 
acțiuni să fie încredințată unor 
tineri entuziaști și capabili, a 
căror putere de convingere să 
izvorască din propria lor con
vingere cu privire la necesita
tea activizării întregii mase de 
uteciști, a creșterii răspunderii 
comune fată de toate probleme
le organizației.

ADRIAN VASILESCU

nu muncesc fiii

Analiză matură,
spirit critic 

și autocritic

PASIUNE PENTRU
SI STUDIUCERCETARE

(Urmare din pag. I)
tui tineri, mai tirziu, o condiție 
de viață. Asemenea elevi — 
existenti și în anul I și în II, 
ca și in anul IV — nu pot fi 
lăsați să se dezmeticească abia 
atunci cind. ihtrînd în viitoarea 
vieții și a muncii de după școa
lă, — care va cere o mare dă
ruire de sine și depășire de sine 
fără o condiție morală și fizică 
bine consolidată. Replicile de 
dezacord ale plenarei în fața 
părerii colegului lor din anul 
III — altminteri bine intențio
nat în cuvintul său că „n-ar 
trebui să se facă atita caz de 
activitatea in cercuri, de nemul
țumirea că acestea nu au o ca
pacitate mare de cuprindere, nu 
sint diversificate, nu promovea
ză suficient creativitatea, atita 
Vreme cit există organizații 
U.T.C. de clasă care trebuie să 
vadă mai intîi ce este de făcut 
cu cei 50 ori aproape 50 la sută 
amenințați cu corigenta“ dove
deau spiritul matur al dezbateri
lor. Referatul și cei mai mulți 
dintre cei care au luat cuvîntul 
au fost de altă părere : educa
ția in spiritul responsabilității 
nu înseamnă coborîrea activită
ții educative și profesionale Ia 
nivelul celor deficitari in re
zultate și la capitolul conștiin
ță, ci situată și menținută la 
nivelul celor buni și foarte buni, 
capabili să influențeze, prin pu
terea exemplului lor, pe toți 
ceilalți- Cercurile științifice — 
de informatică, fortran, fizică 
etc. —. solicită pasiune, voință, 
perseverență, creativitate. de
pășirea condiției de elev care 
Se consumă numai in limitele 
obligațiilor manualului școlar, 
trăsături care devin astăzi do
minante ale omului nou. Me
ditațiile și consultațiile, necesa
re și ele — și promise să fie 
organizate mai bine 
rămin încă forme corective, mij
loace de recuperare 
ahumiți elevi a necesarului de 
cunoștințe, insuficient ori nete
meinic asimilat. aces-

gindit —
pentru

te două forme a fost prefe
rată prima și trebuie apreciat 
faptul că nu s-a acceptat re
marca potrivit căreia cei trei 
uteciști din anii I, care au so
licitat în cuvîntul lor inscrierea 
colegilor din anul I în circuitul 
vieții științifice creatoare, n-ar 
avea dreptate, acești elevi tre
buind, chipurile, să aștepte să 
înainteze în materia de școală. 
Educația pentru nou, pentru 
inovație și creativitate nu poa
te fi condiționată, esențial, de 
numărul disciplinelor cuprinse 
în orarul școlar al unei anumi
te clase, nici de fireasca 
intare 
terea 
nea 
rea 
Ia de 
înaintea ....................
Hoțărirea plenarei a fost deci 
bine venită: organizațiile U.T.C. 
ale anilor intîi vor trebui să 
propună teme care să fie inclu
se. pentru ei, în cercurile știin
țifice, dovedindu-se totodată 
receptivitate la sugestia ca 
cercurile, de 
practice sistemul porților 
chise pentru elevii din toți 
de studiu.

Față de categoria celor 
încarcă procentele mediocrită
ții ori ale nepromovării tre
buie, potrivit hotărîrii plena
rei, procedat în spiritul unei 
colegialități ferme. Toți au fost 
de acord cu organizarea medi
tațiilor și a întrajutorării dar nu 
înainte de a anihila spiritul de 
indolență al unora, lipsa de 
obișnuință și dorință de învăță
tură ale altora. Biroul U.T.C. al 
anului I D a încercat metoda 
colaborării cu familia, organi
zația clasei comunicînd acesteia 
îngrijorare pentru o atitudine 
refractară muncii dovedită de 
unii elevi. N-au găsit însă în
țelegere la părinți. Plenara i-a 
îndemnat să nu capituleze, me
toda fiind foarte bună — a 
doua, ori a treia oară părinții, 
cu siguranță, nu vor mai spune 
că n-au timp să vină la școală

îna- 
in cunoaș- 

o aseme- 
! devansa- 

îndrăznea-

a elevilor i 
domeniului ;

educație cere 
cunoștințelor, 
a-i pune pe elevi să o ia 

manualului de școală.

dovedindu-se
la sugestia 

orice profil, să 
des- 
anii
care

multe refuzuri, 
hèdeclarate, din 

elevi de a onora

să vadă cum 
lor.

Se observă 
declarate ori 
partea unor
exemplar statutul școlar. Tole
rarea în continuare a unor ase
menea derogări de la muncă și 
disciplină nu-i pregătește pe 
cei în cauză pentru viață — 
afirma referatul, ci le creează 
mentalitatea greșită că societă
ții poți să-i ceri totul, fără să-i 
dai aproape nimic. Normal ar 
fi ca in microcolectivitatea ute- 
cistă a clasei să se replice cu 
fermitate „Dacă se așteaptă 
însă ca toate măsurile, toate 
criticile să vină de la catedră, 
nu putem considera că sintem 
o colectivitate cu adevărat re
voluționară“. în fiecare organiza
ție de clasă trebuie să se con
stituie nuclee uteciste model care 
să fie factorul motor al creării 
unei atmosfere combative, de 
intolerantă, fată de comoditate 
și lipsuri, să dea exemplul de 
muncă, să ajute cu generozi
tate, să inițieze, ori de cîte ori 
este nevoie, adunări pe cazuri, 
fie ele mărunte ori grave. Ni
mic să nu se treacă cu vede
rea și. mai cu seamă, să nu se 
accepte spiritul demagogic, vor
bele frumoase, fără fapte, 
gajamentele formale, 
siuni a căror îndeplinire 
amînată de la trimestru la 
mestru.

Uteciștii și-au exprimat 
rerea că este necesar ca și 
drele didactice să manifeste o 
atitudine mai activă, dovedind 
mai multă solicitudini. „Rela
țiile cu unii profesori de-ai noștri 
sînt reci și tăioase ; nu ne vine Ia 
îndemînă să-i solicităm la ac
țiuni, să le cerem să ne ajute, 
mai cu seamă cind activitățile 
ce ni le propunem au un oare
care grad de dificultate, pentru 
că nu-i simțim întotdeauna, pe 
toti, alături de noi, 
ne ajute“ — spunea 
Munteanu. Tovarășul 
Ceaușescu s-a referit 
petate rînduri la necesitatea 
stabilirii unor raporturi noi în
tre profesori și elevi, raporturi 
dictate de noile realități ale 
școlii, de cerințele muncii de 
educație revoluționară. La ple
nara despre care scriem aceste 
rînduri au luat parte doar cinci 
profesori. Or, firesc, obligato
riu de fapt, ar fi fost să parti-

• cipe cele cîteva zeci de profesori 
sau măcar diTiginții claselor, 
să-și asculte elevii, să-i cunoas
că mai bine, să le afle proble
mele care-i frămîntă în orga
nizația lor, ca să-i poată ajuta, 
și chiar să-și spună cuvîntul în 
fața uteciștilor.

O asemenea absentă de la o 
acțiune a organizației U.T.C. a 
liceului spune destul de mult 
și, în orice cai-, este de natură 
a confirma aprecierile, dorințe
le, necesitățile care s-au făcut 
auzite.

Particip la 
tr-un colectiv 
organizației nr. 7 fac parte din 
secția care a cucerit, pentru ac
tivitatea sa din anul trecut, 
titlul mult disputat de fruntașă 
a Șantierului naval Galați. Ce 
probleme are. deci, un colectiv 
evidențiat pentru munca sa ? Ce 
situații vor fi puse aici în dis
cuție ?

O primă 
rezultatele 
de la sine, 
activității 
genta nu a lipsit. Ea a fost 
orientată cu maturitate și 
cernămînt spre problemele 
nesolutionate. Materialul 
zentat de către biroul organiza
ției a constituit, prin analiza ri- - ------ « —-----a propus-o, 

dominant cri- 
un excelent 

pentru o dez- 
temeinică, a 

modului cum acționează colec
tivul pentru că fiecare tînăr de 
aici să se formeze în spiritul 
normelor ce guvernează munca 
și viata comuniștilor. Este ade
vărat. am realizat și depășit 
planul, a precizat Petrișor Bu- 
șilă, secretarul organizației, a- 
ceasta însă nu constituie nicide
cum o scuză a abaterilor de la 
disciplina producției (întîrzien, 
numeroase absențe nemotivate), 
de Ia disciplina tehnologică, (re
buturi. lucrări executate Ia mi
nima rezistență), de la com
portarea pe care trebuie s-o 
aibă un tînăr în societate (pri
vind tinuta, comportamentul, 
anturăjele etc). In cuvîntul 
lor, George Alexandru. Ion Bo- 
jan. Apostol Maxim. Traian Co- 
man, Valentin lacome și mul ti 
alții au demonstrat faptul că 
producția a fost îndeplinită, a- 
telierul și-a adus contribuția la 
realizările secției, numai datori
tă eforturilor suplimentare de
puse de tinerii harnici, discipli
nați. care au reușit să umpte 
golurile de producție lăsate în 
urma lor cu nepăsare de cîtiva . 
membri ăi colectivului. Totuși, 
au precizat ei. aceasta nu este 
o soluție acceptabilă, organiza
ția a greșit substituindu-se celor 
care nu se achitau de sarcini, 
permitîndu-le să se abată. In 
continuare, de la regulile mun
cii colective, ale eticii și echită
ții socialiste. Dealtfel, s-a sub
liniat cu spirit autocritic în luă
rile de cuvînt modul în care 
tinerii petrec timpul liber, 
comportamentul lor în afara 
șantierului, viața de familie, 
probleme care ar trebui să se

o dezbatere în- 
fruntaș. Uteciștii

observație — deși 
producției vorbeau 

recomandau calitatea 
organizației —

guroasă pe care și-a 
prin spiritul său 
tic și autocritic, 
punct de plecare 
batere serioasă.

an- 
promi- 

este 
tri-

pă- 
ca-

gata să
Petrică 
Nicolae 
în re-

exi- 
insă 
dis
ine ă 
pre-

bucure de o atenție deosebită 
din partea organizației U.T.C., 
au fost neglijate. Organizația a 
manifestat o insuficientă grijă 
pentru ridicarea calificării noi
lor încadrați în muncă. In loc 
să-i îndrume să-și însușească 
intr-un timp mai scurt cunoș
tințe profesionale superioare, 
muncitorii cu experiență au pre
ferat să-și asume ei sarcinile 
mai grele. Trebuie înțeles însă, 
că rolul colectivului nu este nu
mai să ajute, ci să-și exprime 
părerea deschis față de orice a- 
batere nu numai in adunări 
bune, ca aceasta, să determine 
pe întreg parcursul muncii, 
printr-o ■ atitudine exigentă, 
principială, pe fiecare tînăr 
să-și îmbogățească neîncetat cu
noștințele. să respecte disciplina 
muncii pentru a-și putea înde
plini propriile sarcini. E6te sin
gurul mod de a se achita în- 
tr-adevăr de datoria de a-i edu
ca pe toți membrii săi în spi
ritul principiilor comuniste de 
viată și muncă. Este drept, in 
ultima perioadă a intervalului 
analizat, sub îndrumarea orga
nizației de partid, s-au luat mă
suri energice pentru a pune ca
păt lipsurilor de price fel ; nu
mărul rebuturilor.’ întîrzierilor. 
absentelor nemotivate s-a redus 
substanțial.

Pornind de la aceste rezultate 
tinerii au tăcu propuneri de 
îmbunătățire a întregii lor acti
vități. constituite în răspunderi 
concrete privind calificarea șt 
integrarea rapidă în muncă, în 
viata colectivului, a noilor ve- 
niti. ridicarea calificării, lărgi
rea orizontului de cunoștințe al 
tuturor membrilor atelierului, 
întrajutorarea efectivă a celor 
care au Înregistrat rezultate mai 
slabe în producție, cunoașterea 
comportării tuturor membrilor 
organizației în cămin. în familie, 
organizarea unor activități poli
tice. sportive, culturale care să 
permită petrecerea unei părți 
mai mari a timpului liber in co
mun. Este necesar, au conclu
zionat ei, ca, pornind de Ia a- 
naliza intransigentă reprezenta
tă de prezenta dezbatere, de la 
autocritica si angajamentele a- 
sumate 
abateri, 
eforturi 
fiecărui 
deprinderea 
a-și desfășura viata. în cadrul 
si în afara întreprinderii, con
form codului moral al întregii 
noastre existențe.

MONICA ZVIRJINSCHI

Concursul de caroserii or
ganizat din doi în doi ani de 
revista „Autoturism“ și-a 
ciștigat o largă popularitate 
in rindurile tineretului. A- 
lături de arhitecți, ingineri 
sau proiectanți iși dispută 
primele locuri numeroși e- 
levi, muncitori și studenți 
pasionați de automobilism. 
Avind drept scop însușirea 
de către tineri a cunoștințe
lor și deprinderilor necesare 
pentru conceperea și dese
narea caroseriilor, concursul 
reușește să evidențieze, la 
fiecare ediție a sa, veritabile 
talente în 
tivindu-și 
vor putea contribui la dez
voltarea 
nești de automobile. Intre a- 
ceștia, studentul Dorin Du
mitrescu, de la Facultatea 
de transporturi, secția 
mobile a Institutului 
tehnic București, 
impus ca un tînăr de 
vocație, care a atins 
maturitatea de concepție ne
cesară pentru a realiza lu
crări capabile să satisfacă 
exigențele industriei moder
ne de automobile. La a IlI-a 
ediție a concursului, el a 
ciștigat două locuri l, li 
autoturismul de mărime mij
locie și la autoturismul „de 
vis“. Juriul, format din spe
cialiști in industria de auto
mobile și estetica industrială 
a declarat lucrările lui ca fi
ind cele mai valoroase din
tre toate cele 300 prezentate 
în concurs. Soluțiile propuse 
de el au impresionat prin

materie, care, cul- 
această .pasiune.

industriei romă-

auto- 
Poli- 

s-a 
certă 
deja

sobrietatea detaliilor, armo
nia liniilor și corectitudinea 
tehnică a rezolvărilor pentru 
care a optat. Desenul propus 
de el pentru autoturismul de 
mărime mijlocie ar putea sta, 
după părerea specialiștilor, 
la baza unei aplicații indus
triale.

Cu aceeași dezinvoltură a 
dominat Dorin Dumitrescu și 
ediția din 1973 a concursului 
de caroserii, deși pe atunci 
avea doar 18 ani și era încă 
elev la Liceul de arte plas
tice „N. Tonitza“ din Bucu
rești. El a ciștigat atunci lo
cul 1 la automobile de mic 
litraj, locul II la automobile 
de mărime mijlocie (primul 
loc nu s-a acordat) și men
țiune la automobile „de vis“.

Ca orice pasionat lucid și 
Dorin Dumitrescu iși ștefu- 
iește talentul muncind cu 
perseverență, convins că nu
mai astfel va putea obține, 
in viitor, rezultate din ce in 
ce mai bune. El a înțeles că 
pentru a crea o caroserie 
modernă de automobil tre
buie să realizeze o sinteză 
armonioasă intre elementele 
estetice și cele funcționale, 
tehnice ale mașinii. Visul lui 
este să proiecteze un auto
mobil și să-l realizeze efec
tiv, atit din punct de vedere 
tehnic cit și estetic. Absol
vind un liceu de arte plas
tice el a optat, totuși, 
tru o facultate tehnică, 
tărit să se pregătească
meinic pentru împlinirea a- 
cestei dorinfe.

PRIMIRE
Tovarășul Gheorghe Rădules- 

cu, viceprim-ministru al guver
nului, a primit. miercuri, pe 
Willi Wapenhans, vicepreședinte 
pentru Europa, Orientul Apro
piat și Africa de Nord al Băn
cii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), 
și Eberhard Kbpp, șef de divi
zie în cadrul B.I.R.D.

In timpul convorbirii care a 
avut loc 
discutate 
toare la 
România

La primire, desfășurată într-o 
ambiantă de cordialitate, a par
ticipat Mihai Diamandopol. pre
ședintele Băncii de Investiții.

★
în aceeași zi, reprezentanții 

B.I.R.D. au avut întîlniri cu 
conducerile unor ministere eco
nomice.

ca acest prilej au fost 
unele probleme referi- 

colaborarea dintre 
și B.I.R.D.

SIMPOZION

<£ iÜ

pen- 
ho- 
te-

I. M.

Asociația pentru Națiunile 
Unite din România și Centrul 
European al Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite din București 
au organizat miercuri un simpo
zion cu tema : „Urmările Confe
rinței de la Helsinki asupra 
securității și cooperării in Eu
ropa“. Au prezentat comunicări : 
ambasador Valentin Lipatti, dr. 
Ion Diaconu, dr. Victor Ducu- 
lescu, dr. Olimpiu Crauciuc.

Au luat parte cadre universi
tare, cercetători științifici, zia
riști.

de tinerii care au avut 
organizația să depună 

serioase pentru a forma 
tînăr convingeri intime, 

de a acționa, de

„EȘTI UTECIST, FII ELEV 
DE FRUNTE, MODEL 
DE COMPORTARE"

Sub acest generic s-a declan
șat în școlile si liceele munici
piului Pitești o nouă întrecere. 
Aceasta constă în inițierea unui 
ansamblu de activități politico- 
educative menite să determine 
angajarea sporită a elevilor la 
îndeplinirea calitativă a planului 
de învățămînt și de producție, la 
formarea lor multilaterală. la 
întărirea ordinei si disciplinei. 
Dintre acțiuni amintim : con
cursurile „România ieri, azi și 
mîine“. „Județele patriei — ori
zont 1980“, întîlniri cu vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești, 
activiști de partid, oameni de 
cultură și artă etc. Cîstigătorii 
vor primi titlul de clasă frun
tașă și vor fi înscriși în Cartea 
de onoare a Comitetului munici
pal Pitești al U.T.C. (Lucian 
Tudose).

hetărit să desfășoare o perma
nentă campanie pentru mai buna 
gospodărire a materiei prime și 
a materialelor, pentru reducerea 
cheltuielilor la 1 000 lei produc
ție. In acest sens au fost de
clanșate acțiunile : „Nici un ti- 
năr sub normă“, „Să recuperăm 
soclurile“. „Fiecare tînăr frun
taș — prieten al noului angajat“. 
Primul bilanț este edificator. în- 
tr-o lună de zile tinerii din sec
ția becuri speciale nr. 2 au con
tribuit la recuperarea a 50 000 
de socluri și 490 000 de flanșe. 
Cei din organizațiile U.T.C. 5, 
16. 14 și 13 au realizat împreu
nă cu ceilalți muncitori o eco
nomie în valoare de 181 341 lei 
iar tinerii din organizațiile U T,C. 
3, 4. 16 și 17 au „semnat în 
dreptul economiei 1 340 000 lei. 
(Lidia Vasilescu).

„TE SLĂVIM, TE CINTĂM, 
PATRIE IUBITA"

GOSPODARII

Anul acesta tinerii de la în
treprinderea „Steaua electrică“ 
din Fieni. județul Dîmbovița, au

în județul Constanta s-a dat 
startul formațiilor artistice de a- 
matori în concursul ..Te slăvim, 
te cintăm, patrie iubită“, organi
zat de Comitetul județean de

cultură și educație socialistă. Co
mitetul județean al U.T.C., Con
siliul județean ' al sindicatelor, 
U.J.C.M., U.J.C.A.P. și Casele 
armatei. Concursul îsi propune 
să contribuie la stimularea și 
permanentizarea activității for
mațiilor de amatori, să promo
veze cintecul revoluționar, să 
valorifice noi creații inspirate 
din trecutul de luptă al poporu
lui, din realitatea zilelor noastre.

In luna februarie a început 
faza inter-organizatii U.T.C. a 
concursului „File din istoria do
brogeană“. aflat la cea de-a Il-a 
ediție. El se înscrie în ampla 
manifestare organizată de Con
siliul județean al F.U.S., „Pontica 
’76 — dialog cultural cu viata“. 
Se fac pregătiri pentru cea de a 
Vl-a ediție a Concursului 
„Steaua litoralului“ care va a- 
vea loc la începutul lunii mai. 
In prezent un juriu competent 
se ocupă de preselectia tinerilor 
soliști de muzică populară și u- 
șoară care se vor prezenta la 
concurs. Manifestările sînt dedi
cate Congresului educației poli
tice și al culturii. (Lucian 
Cristea).

SPORT « SPORT • SPORT • SPORT TURISMUL PENTRU TINERET

TELEX FOTBALISTIC
• Aproximativ 300 de tineri ur

mează, incepînd din prima jumă
tate a lunii ianuarie, cursurile de 
arbitri organizate de C.M.E.F.S. 
București. In jurul datei de 10 
aprilie cursanții vor fi supuși unui 
riguros examen, „absolvenții'* ur- 
mînd a fi repartizați pe sectoare, 
pentru a începe activitatea prac
tică. Printre cei care frecventează 
cursurile se găsesc și cîțiva foști 
fotbaliști de divizia A j Ștefan 
Vasile (Rapid), Gabrlel Iordache 
(„U* Cluj-Napoca) și Radu Rotaru 
(Steaua) • Sîmbătă și duminică se 
vor disputa, așadar, 16-imile de 
finală ale „Cupei“. Ce se va în- 
tîmpla dacă după 90 de minute de 
joc tabela de marcaj va indica 
egalitate ? în acest caz, regulamen
tul prevede prelungirea meciului 
cu două reprize a cîte 15 minute. 
Dacă egalitatea persistă, se va 
proceda, pentru departajare, la 
executarea, alternativă, a lovituri
lor de la 11 m © Marți dimineață, 
la București, fotbaliștii din divizia 
A care nu au trecut testul de re
zistență au fost „reexaminați“. 
Dumitrache, Oblemenco, Bălăci, 
Kaizer, Leșeanu, Nedelcu II, 
Cassay, Pojoni, Moga, Naghi 
(A. S. Armata), Popovici și toți 
ceilalți restanțieri au îndeplinit de 
data aceasta baremul prevăzut 
(parcurgerea în 12 minute a dis
tanței de 3 200 m) > Paradoxal, 
arbitrii din loturile A și B, reuniți 
duminică, în număr de 170, la 
Ploiești au trecut, fără excepție, 
testul Cooper, același ca în cazul 
fotbaliștilor. De unde se poate 
trage concluzia că arbitrii noștri 
corespund din punct de vedere al 
pregătirii fizice... • Liderul de 
toamnă al campionatului, Steaua, 
a impresionat în pregătiri prin 
suită de victorii categorice repur
tate (3—0 cu Steagul roșu la Bra
șov, 4—1 cu F.C. Brăila și F.C.M. 
Giurgiu, ambele in deplasare, 
8—1 și 7—0 cu Autobuzul, 4—1 cu 
Sportul studențesc etc.). Au intrat 
cumva militarii prea devreme în 
formă ? „Nici vorbă — ne spunea 
internaționalul Sameș — o e- 
chipă cu pretenții trebuie să dețină

o formă bună 9—10 luni pe an, așa 
cum se tnttmplă cu formațiile ma
rilor cluburi din Anglia, R. F. 
Germania, Olanda. Ne propunem 
ca șl Steaua să manifeste o dispo
ziție maximă de joc pe o perioadă 
apropiată de cerințele internațio
nale...“ « Fostul internațional și 
golgeter absolut timp de mulți ani, 
Tltus Ozon, depășit de Oblemenco 
In clasamentul celor mal produc
tivi jucători al tuturor timpurilor,

ne-a declarat : „Mă bucură sincer 
performanța lui Oblemenco și do
resc ca ea să fie atinsă și de Mi
hai Adam, fotbalist exemplar, atlt 
pe teren cit șl In afara Iul. Gîn- 
dul că pe vremea mea nu se dispu
tau ca azi 34 de etape de campio
nat, iar eu nu executam, de 
regulă, lovituri de la 11 m, cl din 
afara careului, mă consolează In 
postura de „detronat“. Sînt con
vins că, mareînd în ritmul de anul 
trecut, Dudu Georgescu va 
Însă recordul de eficacitate 
granița a 200 de goluri“.

D.

• Palatul Sporturilor și Cul
turii din Capitală a găzduit a- 
seară a doua întîlnire dintre 
formațiile masculine de handbal 
ale României și Spaniei. Victoria 
a revenit sportivilor români cu 
scorul de 25—21 (11—11). In pri
ma partidă, handbaliștii români 
au ciștigat cu scorul de 27—20.

• Disputată ieri în Sala Flo- 
reasca din Capitală, ăl doilea 
meci amical dintre selecționate
le feminine 
României și Bulgariei s-a termi
nat la egalitate 65—65 (34—33). 
In prima partidă victoria reve
nise echipei române cu scorul de 
81—70.

o La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni se vor desfășura la Sinaia 
întrecerile competiției interna
ționale de bob pentru „Trofeul 
Carpați“. La competiție, care va 
cuprinde numai o probă rezer
vată boburilor de 2 persoane, 
vor participa sportivi din R. D. 
Germană, Cehoslovacia, Italia, 
Austria, Elveția, R. F. Germa
nia și România. Concomitent cu 
aceste întreceri vor avea loc 
campionatele naționale.

• In vederea viitoarelor în
tîlniri internaționale oficiale,

de baschet ale

duce 
peste

V.

selecționata noastră de polo pe 
apă își continuă antrenamentele. 
Vineri și sîmbătă, la Cluj-Na- 
poca, jucătorii români vor sus
ține două partide de verificare 
în compania reprezentativei 
Italiei.
• Campionatele naționale de 

atletism rezervate juniorilor 
(categoria I) se vor disputa 
sîmbătă și duminică la Focșani. 
La concursuri vor participa pes
te 300 de juniori și junioare din 
întreaga țară.

« Activitatea la schi continuă 
sîmbătă și duminică la Poiana 
Brașov. în aceste zile, unii din
tre cei mai valoroși schiori al
pini ai țării se vor întrece în 
cadrul competiției pentru „Cupa 
Steagul Roșu“.

• în cadrul turneului inter
național feminin de tenis de la 
Sarasota (Florida), campioana 
americană Chris Evert a învin
s-o cu 6—1, 6—2 pe compatri
oata sa Wendy Ovefton. Tinăra 
jucătoare româncă Florența 
Mihai a întilnit-o pe Ann Kiyo- 
mura (S.U.A.), în fața căreia a 
pierdut în trei seturi cu 4—6, 
6—4, 4—6.

tragere excepțională

Mari șanse de cîștig! Participați

PRONOEXPRES 
OLIMPIC
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PREOCUPĂRI SUSȚINUTE 
PENTRU CONȚINUTUL 

INSTRUCTIV - EDUCATIV 
AL ACȚIUNILOR ORGANIZATE 

In anul care a trecut agenția 
B.T.T. Maramureș a organizat 
510 acțiuni turistice la care au 
fost antrenați 
neri muncitori, 
angajați ai 
tuții. Pentru 
cării turistice 
fie completă 
asemenea, că 
găzduit aproape 
cursioniști veniți din 
țurile țării. Sînt cifre care, ele 
singure, fac dovada dezvoltă
rii susținute a turismului în 
rîndul generației tinere, un ar
gument 
a creat 
sificării 
tineri.

„Principala noastră preocu
pare — sublinia președintele a- 
genției B.T.T. Maramureș, Va
sile Hoban — a constituit-o ori
entarea 
vederea 
nunțat 
ducativ 
ganizate, pentru lărgirea 
tontului de cunoaștere pe mul
tiple planuri, pentru petrecerea 
timpului liber in mod plăcut 
și cu folos". Afirmația interlo
cutorului nostru este susținută 
de citeva categorii de acțiuni 
vizînd schimbul de experiență 
între tinerii muncitori, cunoaș
terea realizărilor economice și 
social-culturale din județ și din 
țară. orientarea profesională 
a elevilor din anii terminali, 
organizarea de drumeții, stimu-

peste 27 mii ti- 
elevi, studenți 

diferitelor insti- 
ca imaginea miș- 

de tineret să 
amintim, de 
Maramureșul a 

10 mii de ex- 
toate col-

că înființarea B.T.T. 
condiții optime inten- 

turismului de către

întregii activități 
asigurării unui 
conținut instructiv-e- 

tuturor acțiunilor or- 
ori-

în 
pro-

• Autoturisme „Da
cia 1 300" și „Skoda 
S 100".

• Excursii în 
U.R.S.S., Ungaria și 
Austria, Paris (Valea 
Loirei).

• Cîștiguri în bani. 
O formulă avanta

joasă. Se extrag 44 
de numere. Se cîștigă 
și cu 3 numere. Se e- 
fectuează 8 extrageri: 
autoturisme, bani și 
excursii peste hotare I

Zarea tinerilor fruntași în pro- 
' ; dumi- 

serbări 
și fes- 
sportive. 
au an
organi

ducție, participarea la 
nici cultural-sportive, 
populare, concursuri 
tivaluri artistice și i 
Cercurile de turism 
trenat, in activitățile 
zate, aproape 60 mii de tineri. 
Excursiile și drumețiile au 
pătat 
stimulativ, 
la ele fiind 
fruntași la 
activitățile 
evidențiați 
neretul — 
făptuirea 
de termen“. Dintre cercurile de 
turism cu mai bogată și con
stantă activitate notăm pe ce
le de la Întreprinderea meca
nică de mașini și utilaj mi
nier Baia Mare. Uzina de uti
laj minier și reparații Săsar. U- 
nitatea forestieră de exploata
re și transport Vișeu, Liceu! 
Cavnic, comunele Seini, Som- 
cuta Mare, Sisești, Ariniș ș.a.

De o largă audiență s-au 
bucurat și excursiile în circu
it, pe teme economice, la care 
au participat foarte mulți ti
neri de la l.M.U.M. și Între
prinderea de rețele electrice 
Baia Mare, Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Sighet 
etc., excursii ce și-au propus 
și au realizat un fructuos schimb 
de experiență cu unități 
lare din țară.

Devenită o coordonată 
țială a activităților 
orientarea profesională a 
lor s-a situat în centrul 
nilor organizate, _______
in vizite efectuate de peste

că- 
un pronunțat caracter 

instructiv-educativ, 
antrenați tinerii 

locul de muncă și in 
obștești, uteciștii 
in întrecerea „Ti- 

factor activ în in- 
cincinalului înainte

timi'

esen- 
B.T.T. 
elevl- 
acțiu- 

materializată 
mii de elevi la unitati indus
triale, laboratoare și ateliere 
școlare, unitati agricole.

Ce vor^intreprlnde activiștii a- 
,j responsabilii 

de _ turism pentru a 
” • ‘ i practică

genției B.T.T. și 
cercurilor C. I____
transpune imediat în ‘ 
hotărîrile adoptate în domeniul 
turismului de forumul tineretu
lui patriei noastre ?

„Vom continua să insistăm — 
ne spunea vicepreședintele a- 
genției B.T.T., Marin Apostol -» 
asupra laturii instruetiv-eduea- 
tive a acțiunilor turistice prin 
organizarea de drumeții și 
excursii la locuri istorice, prin 
diversificarea și mărirea gra
dului de interes și atractivitate 
a traseelor astfel ca tinerii si 
cunoască cit mai mult din rea
lizările și frumusețile patriei 
noastre socialiste. De asemenea, 
de o mai mare atenție se vor 
bucura inițiativele pentru atra
gerea la acțiunile turistice a ti
nerilor muncitori“.

AL. DOBRE



Lucrările Congresului al XXV-lea al P.C.U.S.
La Moscova au continuat la 

25 februarie lucrările Congresu
lui al XXV-lea al P.C.U.S.

Raportul de activitate al Co
misiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S. a fost prezentat de 
G. F. Sizov, președintele comi
siei.

Au început apoi dezbaterile 
pe marginea celor două rapoarte.

In cuvîntul său. V. V. Grișin, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
a evidențiat contribuția oame
nilor muncii din capitală la în
deplinirea sarcinilor celui de-al 
nouălea plan cincinal.

V. V. Șcerbițki, prim-secre
tar al C.C. al P. C. din Ucrai
na, a arătat că in anii cincina
lului trecut în această republică 
au fost investite pentru dezvol
tarea economico-socială aproxi
mativ 8 000 000 000 ruble.

D. A. Kunaev, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Kazahstan. a 
arătat că in ultimii cinci ani

RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL L. I. BREJNEV
în introducerea raportului, to

varășul L. I. Brejnev a arătat 
că'cei cinci ani care au trecut 
de la Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S. au constituit pentru 
comuniștii, pentru oamenii so
vietici. o perioadă bogată în 
fapte și evenimente. Lumea se 
schimbă și evoluează intr-o di
recție mai bună, munca poporu
lui sovietic, activitatea P.C.U.S. 
și a statului sovietic înscriind 
un aport de seamă la aceste 
schimbări.

In continuare, raportul s-a o- 
cupat de situația mondială și 
activitatea internațională a 
P.C.U.S., apreciind că această 
activitate este vastă și diversă, 
are în considerare, într-un fel 
sau altul, orice zonă a globului.

în acest context vorbitorul s-a 
referit la atenția pe care condu
cerea P.C.U.S. a acordat-o re
lațiilor cu statele, socialiste. In
fluența tarilor socialismului a- 
supra evoluției evenimentelor 
mondiale devine tot mai puter
nică. tot mai profundă, ceea ce 
are o deosebită importanță pen
tru omenire în ansamblu, pentru 
toți cei cărora le sînt scumpe 
libertatea, egalitatea, indepen
dența, pacea și progresul. Sub; 
liniind că in ultimii cinci ani 
țările socialiste au cunoscut un 
avint continuu, ceea, ce a dus 
la consolidarea lor politică, la 
dezvoltarea în ritm rapid a pro
ducției sociale, la creșterea ni
velului material și. cultural al 
oamenilor muncii, raportul a re
levat că paralel cu înflorirea 
fiecărei națiuni socialiste, cu 
consolidarea suveranității state
lor socialiste, devin tot mai 
strînse legăturile lor reciproce. 
In legătură cu aceasta in raport 
se apreciază că egalizarea trep
tată a nivelurilor de dezvoltare 
a țărilor socialiste apare astăzi 
cit se poate de pregnant ca o 
cerință legică.

Raportorul a subliniat că, în 
relațiile cu țările socialismului, 
indiferent de problemele care 
apar, acestea trebuie soluționate 
în spiritul întăririi prieteniei, 
unității și colaborării. „Pe a- 
ceastă bază — a arătat vorbi
torul — situăm relațiile cu sta
tele socialiste frățești — Bulga
ria, Ungaria, Vietnam. R. D. Ger
mană. R.P.D. Coreeană. Cuba, 
Mongolia, Polonia. România, 
Cehoslovacia. Iugoslavia“.

în legătură cu organizația 
Tratatului de la Varșovia, apre- 
ciindu-se însemnătatea cola
borării, precum și a inițiativelor 
și propunerilor formulate in 
cadrul Comitetului Politic Con
sultativ. în raport se spu
ne : Sîntem adversari ho- 
tărițl ai împărțirii lumii In 
blocuri militate opuse, cit și ai 
cursei înarmărilor. Atîta vreme 
insă cit se menține blocul
N.A.T.O., cit cercurile milita
riste desfășoară cursa înarmă
rilor. U.R.S.S., împreună cu cei
lalți participanți la Tratatul 
de la Varșovia, vor consolida a- 
ceastă alianță politico-militară.

Referindu-se. in continuare, la 
succesele țărilor socialiste în 
dezvoltarea economiei, vorbito
rul s-a oprit asupra colaborării 
in cadrul C.A.E.R.. apreciind ca 
deosebit de important programul 
pe termen lung al integrării 
economice socialiste adoptat în 
anul 1971. program care situea
ză colaborarea țărilor socialiste 
pe o treaptă superioară. Arătin- 
du-se că într-o operă nouă de 
o asemenea amploare nu pot șă 
nu apară unele complicații, in 
raport se exprimă convingerea 
că organele de resort vor trata 
aceste probleme cu responsabi
litatea cuvenită și cu deplina 
înțelegere a importantei' tor.

Socialismul exercită de pe 
acum o uriașă influență asupra 
gindirii și sentimentelor, a sute 
de milioane de oameni de pe 
întreg pămîntul. El asigură oa
menilor muncii libertatea, drep
turi cu adevărat democratice, 
bunăstarea, accesul cel mai larg 
la cunoștințe și o trainică încre
dere în viitor. El este promoto
rul păcii, al respectării suvera
nității tuturor țărilor și al cola
borării pe bază de egalitate în 
drepturi între state, este un spri
jin al popoarelor care luptă 
pentru libertatea și independen
ta lor.

In continuare. în raport este 
expusă poziția P.C.U.S. în legă
tură cu divergențele cu Parti
dul Comunist Chinez. Se declară 
că Uniunea Sovietică este gata 
să normalizeze relațiile cu Chi
na, pe baza principiilor coexis
tenței pașnice — principiile ega
lității în drepturi, respectării 
suveranității și integrității teri
toriale. neamestecului în trebu
rile interne și nefolosirii forței, 
în raport se arată că, în condi
țiile în care R. P. Chineză va 
merge pe linia prieteniei cu ta
rile socialiste, a colaborării si 
solidarității cu lumea socialistă, 
devine posibilă dezvoltarea bu
nelor relații dintre U.R.S.S. și 
R. P. Chineză, în spiritul prin
cipiilor internaționalismului so
cialist.

Relevînd creșterea rolului 
exercitat pe arena mondială de 
țările pînă de curînd colonii sau 
semicolonii, în raport se subli
niază că acestea își apără, în 
majoritatea lor. cu o energie 
crescîndă, în luptă cu imperia
lismul, drepturile politice și e- 
conomice, străduindu-se sa~și 
consolideze independența, să a- 
sigure dezvoltarea socială, eco
nomică și culturală. Aceasta își 
găsește reflectare în linia poli
tică a mișcării de nealiniere, in 

volumul producției industriale a 
republicii a sporit cu 42 la sută.

Concentrarea și specializarea 
industriei a constituit una 
din temele cuvintării rostite de 
G. V. Romanov. prim-secretar al 
Comitetului regional Leningrad 
al P.C.U.S.

în cuvîntul său. P. M. Mșșe- 
rov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Bielorusiă, a relatat că în 
anii recentului cincinal, republi
ca a elaborat peste plan o pro
ducție de 3 000 000 000 ruble, iar 
productivitatea muncii în indus
trie a sporit cu 43 la sută și a 
subliniat necesitatea unei mai 
intense pregătiri a cadrelor din 
rindurile tineretului.

M. S. Solomeritev, președintele 
Consiliului de Miniștri. al 
R.S.F.S.R.. a arătat că in apii 
celui de-al nouălea cincinal pro
ducția industrială a acestei re
publici. cea mai mare din 
U.R.S.S.. a înregistrat o creștere 
de 42 la sută, în timp ce produc
ția agricolă medie a crescut 

TEXT PRESCURTA 
activitatea Organizației Unității 
Africane sau a diferitelor uni
uni cu caracter economic create 
de țările in curs de dezvoltare. 
A devenit limpede că, în con
dițiile actualului raport de forțe 
pe plan mondial, țările care s-au 
eliberat sînt pe deplin capabile 
să se opună dictatului imperia
list. să lupte pentru relații eco
nomice echitabile, adică pentru 
relații bazate pe egalitate în 
drepturi.

Ocupîndu-se. în continuare, de 
problema relațiilor U.R.S.S. cu 
țările arabe, raportul a reafir- 
mat"poziția U.R.S.S. In legătură 
cu conflictul din Orientul. Apro
piat.

Oprindu-se asupra situației din 
Europa, raportorul a relevat mu
tațiile intervenite in direcția 
destinderii și întăririi păcii. A- 
cestea își găsesc expresie în 
convocarea și succesul Conferin
ței general-europene pentru secu
ritate și cooperare. In contex
tul rezultatelor acesteia pe mul
tiple planuri, vorbitorul a rele
vat faptul că a fost elaborat Co
dul principiilor relațiilor reci
proce interstatale, care cores
punde în întregime — atit prin 
litera, cit și prin spiritul său — 
dezideratelor coexistenței pașni
ce. în prezent, principala cerință 
constă în transpunerea în prac
tică a tuturor principiilor și în
țelegerilor convenite la Helsinki.

In continuare în raport Se a- 
cordă un spațiu larg dezvoltării 
relațiilor dintre Uniunea Sovie
tică și S.U.A.. subliniindu-se co
titura intervenită spre îmbună- 

« tătirea acestor relații.
în raport sînt abordate pro

blemele luptei pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru dez
armare, problemă care se pune 
acum mai acut decît oricînd. 
Principalul argument al adepți- 
lor cursei înarmărilor îl consti
tuie afirmațiile cu privire la 
o i-numita „primejdie sovieti
că". Dar Uniunea Sovietică nu 
intenționează să atace pe ni
meni, Uniunii Sovietice nu-i 
trebuie război.

In acest context este afirmată 
necesitatea ca toate popoarele, 
toate țările să-și unească efor
turile pentru a pune capăt 
cursei înarmărilor — spunîn- 
du-se că țelul final al U.R.S.S. 
a fost și continuă să rămină 
dezarmarea generală și totală.

In legătură cu problema re
nunțării la folosirea forței și a- 
menințării cu forța în soluțio
narea problemelor litigioase —- 
renunțare ce ar trebui să devină 
o lege a vieții internaționale — 
în raport se propune Încheierea 
unui Tratat mondial de nefolo- 
sire a forței.

In continuare se sintetizează 
sarcinile majore preconizate de 
P.C.U.S. și statul sovietic pe 
plan internațional, intre acestea 
înscriindu-se întărirea unității 
statelor socialiste și dezvoltarea 
colaborării lor multilaterale ; 
încetarea cursei înarmărilor și 
trecerea la reducerea arsenalelor 
acumulate, reducerea sistematică 
a cheltuielilor militare, în per
manentă creștere, ale multor 
state, desfășurarea unor eforturi 
susținute pentru încheierea pre
gătirii unui nou acord sovieto- 
american privind limitarea și 
reducerea armamentelor strate
gice : activizarea convorbirilor 
privind reducerea forțelor mi
litare și a armamentelor în Eu
ropa Centrală și, apoi. conti
nuarea, în următorii ani. a ope
rei de destindere militară în 
regiune; lichidarea ■ totală ai tu
turor rămășițelor sistemului de 
asuprire colonială ; înlăturarea 
discriminărilor și a oricăror 
bariere artificiale din comerțul 
internațional, lichidarea tuturor 
manifestărilor de inegalitate, 
dictat, exploatare in relațiile 
economice internaționale.

In continuare, raportul anali
zează trăsăturile definitorii ale 
dezvoltării procesului revoluțio
nar mondial, profundele mutații 
produse in viața internațională. 
Dezvoltarea țărilor socialiste, 
creșterea puterii lor, intensifica
rea influenței pozitive pe care 
o exercită politica internațională 
a acestor țări reprezintă in pre
zent direcția principală a pro
gresului social al umanității.

în cei cinci ani care au tre
cut, a subliniat . L. Brejnev. une
le focare ale reacțiunii interna
ționale au primit puternice lo
vituri. în această perioadă au 
avut loc revoluțiile din Chile și 
Portugalia, forțele revoluționare 
de eliberare din Peru au dobîn- 
dit importante succese, a căzut 
guvernul militarp-fascist din 
Grecia, s-a clătinat regimul,fas
cist din Spania.

Cit privește evoluția din Chile, 
raportorul a accentuat că. în- 
frîngerea vremelnică a revolu
ției chiliene nu diminuează 
meritul și importahța ei isto
rică.

Raportul s-a referit in con
tinuare la creșterea influentei 
partidelor comuniste., din țările 
capitaliste. subliniind că rîn- 
durile acestor partide au cres
cut cu aproape un milion de 
membri. A crescut apreciabil nu
mărul alegătorilor care votează 
pentru . comuniști. .

Comuniștii din diferite țări 
urmăresc cu interes și cu legi
timă atenție activitatea comu
niștilor din celelalte țări. între 
ei pot să apară deosebiri de pă
reri în abordarea unei proble
me sau alteia, tn legătură, cu a- 
ceasta, propaganda dușmănoasă 
se lansează în speculații cu iz 
de senzație, dar marxist-leni-

față de cincinalul precedent eu 
15 la sută.

Aspecte ale dezvoltării eco
nomice a Uzbekistanului au fost 
înfățișate congresului de S. R. 
Rașidov. prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Uzbekistan.

Despre preocupările privind 
dezvoltarea economico-socială a 
Gruziei a vorbit la congres 
E. A. Șevardnadze, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din R.3.S. 
Gruzină.

Congresul a fost salutat de : 
Edward Giereki prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Le Duan. prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
Fidel Castro. prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al . Partidului 
Socialist Unit din Germania. 
Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Lucrările congresului continuă.

T-
niștii abordează astfel de pro
bleme de pe pozițiile interna
ționalismului. manifestînd grijă 
față de întărirea unității între-; 
gii mișcări, examinează proble
mele apărute intr-un spirit cu 
adevărat tovărășesc, potrivit 
noribelor imuabile ale egalității 
în drepturi și respectului auto
nomiei fiecărui partid. ,

Abordînd problema legături
lor dintre partidele comuniste 
și partidele progresiste necomu- 
niste. inclusiv partidele socia
liste și. social-democrate. vorbi
torul s-a referit la extinderea 
contactelor dintre P.C.U.S. și a- 
semenea partide dintr-o serie 
de țări.

Cu privire la bilanțul celui 
de-al IX-lea cincinal, în raport 
se arată că principalele sale 
sarcini social-economice au fost 
rezolvate.

Relevînd că prin trecerea la 
cel de-al X-lea cincinal — ju
biliar — s-a deschid o nouă e- 
tapă importantă în viața parti
dului și a țării, raportul arată 
că Congresului al XXV-lea ii 
revine sarcina de a concretiza o- 
rientările principale ale politicii 
economice pentru următoarea 
perioadă de cinci ani și pentru 
o perspectivă mai îndelungată.

fn legătură cu cerința crește
rii productivității muncii, se a- 
rată că pe această cale trebuie 
să se realizeze 90 la sută din 
sporul producției industriale, 
întreaga creștere a producției 
agricole și în construcții — să 
se asigure, in ansamblu. 85—90 
la sută din creșterea venitului 
național.

Ocupindu-se în continuare de 
problemele dezvoltării agricul
turii, raportul Subliniază că în 
acest domeniu partidul stabi
lește două, obiective principale : 
să se ajungă la , aprovizionarea 
stabilă a țării cu produse ali
mentare și materii prime agri
cole. asigurîndu-se în acest 
scop suficiente rezerve ; să se 
înainteze din ce în pe măi mult 
pe calea apropierii condițiilor 
materiale și culturale de trăi de 
la orașe și de la sate.

Relevindu-se eforturile făcute 
— construirea a circa 1 000 de 
întreprinderi ale irtdușțriei 
ușoare și alimentare, preCum și 
rezultatele. obținute în cincina
lul anterior în domeniul spori
rii producției mărfurilor de larg 
consum. îmbunătățirii comerțu
lui și serviciilor pentru popu
lație — in raport se arată, tot
odată, persistenta unor lip; 
suri : absența anumitor măr
furi, volumul limitat al Servi
ciilor, care reduc posibilitățile 
stimulării materiale a muncii.

In capitolul al treilea al, ra
portului, referitor la problemele 
dezvoltării partidului, se arată 
că. în perioada de la preceden
tul congres, rindurile , P.C.U.S. 
au sporit cu aproape 2,8 mili
oane persoane. Partidul numără 
in prezent 15 694 000 de membri.

In activitatea pentru ridica
rea la un nivel superior a titlu
lui de membru de partid un rol 
important l-a avut schimbarea 
documentelor de partid. Un re
zultat de seamă al acestei ac
țiuni ,11 constituie sporirea exi
genței comuniste, -crearea în 
organizațiile de partid a unui 
curent de opinie intransigent 
fată de cei care încalcă preve
derile statutare ; n-au mai pri
mit noi carnete de partid a- 
proximativ 347 000 de persoane ■ 
este vorba de cei care au tole
rat abateri de la-normele vieții 
de partid' care au încălcat dis
ciplina. care au - pierdut legă
turile cu organizația de partid.

Reliefînd că în partid s-a 
■Instituit ferm o atitudine. a- 
țentă și plină, de. grijă fată 
de cadre, raportul arată în 
același timp că aceasta nu poate 
motiva menținerea in posturi de 
conducere a celor ce nu se 
achită de obligațiile lor, cu atît 
mai mult menținerea in munci 
de conducere a unor oameni 
care dau dovadă de lipsă de răs
pundere, trăiesc conform nor
melor vechi, considerind că 
funcția în sine le asigură auto
ritate și respect.

Este necesar ca sporirea posi
bilităților materiale să fie înso
țită, în permanență, de creșterea 
nivelului ideologic, moral și cul
tural al oamenilor. Nu trebuie 
scăpat din vedere eă, in caz 
contfar, poate interveni o re
cidivă a psihologiei mîc-burghe- 
ze, filistine. Cu cit societatea 
atinge o treaptă mai înaltă de 
dezvoltare, cu atît mai intolera
bile devin abaterile de lă normele 
moralei socialiste — cupiditatea, 
tendințele acaparatoare, huliga
nismul, birocrația, indiferența ; 
pentru combaterea unor aseme
nea fenomene este necesar să se 
folosească deplin opinia colecti
vului de muncă, cuvîntul critic, 
metodele de convingere, forța 
legii.

In legătură cu dinamismul 
dezvoltării societății' socialiste, 
cu perfecționarea sistemului pp- 
litico-social și necesitatea sinte
tizării. înfăptuirilor de pînă a- 
cum, s-a arătat că se pregătește 
proiectul noii Constituții a 
U.R.S.S. — activitatea desfășu- 
rindu-se cu minuțiozitate ; pro
iectul, odată definitivat, va fi 
supus dezbaterii publice.

Hotăririle pe care le va adop
ta congresul, a spus tovarășul 
L. Brejnev, vor da un puternic 
impuls pentru noi fapte. înde
plinirea lor va constitui opera 
fiecărui comunist, a fiecărei or
ganizații de partid, a întregului 
partid.

Imperativul întăririi rolului 
Națiunilor Unite în viața 

internațională
>■ : ț ■’■** ■ ‘''fy ■’1 , • •“ • • ''

Cuvîntul șefului delegației României 
în Comitetul special pentru Carta O. N. U. 

și creșterea rolului Organizației
In cadrul dezbaterilor gene

rale din Comitetul special pen
tru Carta O.N.U. și creșterea 
rolului organizației, a luat cu
vîntul șeful delegației Româ
niei. ambasadorul Ion Datcu. E- 
vocînd inițiativa țării noastre 
de a înscrie în anul 1972 pe or
dinea de zi a Adunării Gene
rale un punct privind întărirea 
rolului O.N.U. .în viața interna
țională, reprezentantul român a 
declarat că dezbaterile purtate 
de-a lungul a patru sesiuni ale 
organului plenar al O.N.U.. ca 
și cele patru rezoluții adoptate 
prin consens la această proble
mă au scos pe deplin în evi
dență necesitatea de a tace din 
organizație un instrument vigu
ros, în măsură să aducă o con
tribuție mai mare la consoli
darea păcii și securității inter
naționale,. să sprijine cu întreaga 
sa autoritate independența și 
suveranitatea statelor, dreptul 
popoarelor de a-și hotărî de- 
sine-stătător destinele.

In continuare, vorbitorul a 
prezentat punctele de vedere 
ale României cu privire la pro
blemele de fond dezbătute de 
comitet, pe ; baza expunerii to
varășului Nicblae Ceaușescu la 
sesiunea Marii Adunări Națio
nale la 18 decembrie 1975.

Referindu-se la imperativul 
participării active și directe a 
tuturor statelor la rezolvarea 
problemelor internaționale, am

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare româno-elenă

Miercuri au început la Atena 
lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Elenă.

Delegația română este condusă 
de Maxim Berghianu, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi fon
durilor fixe, iar cea greacă de 
Ioannis Varvitsiotis, ministrul 
comerțului.

Sesiunea va examina modul în 
care se aduc la îndeplinire ho- 
tărîrile și indicațiile adoptate cu 
prilejul întîlnirii de la Bucu
rești. din luna mai anul trecut, 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Constan
tin Karamanlis, pentru definirea 
de noi modalități și mijloace în 
vederea dezvoltării pe mai de
parte a colaborării pe multiple 
planuri dintre România și Gre
cia.

Agenda lucrărilor cuprinde a- 
doptarea de măsuri privind dez
voltarea în continuare a coope
rării economice, industriale și

HORST SINDERMANN 
L-A PRIMIT PE AMBASADORUL 

ROMAN IN R.D.G.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, Horst 
Sindermann, l-a primit pe am
basadorul român în R.D.G., Con
stantin Niță, îptr-o vizită de 
prezentare.. In cursul unor con
vorbiri cordiale au fost evocate 
relațiile de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri intre 
cele două țări.

• LA PRAGA a avut loc, 
miercuri, o adunare festivă con
sacrată aniversării a 28 de ani 
de la victoria din februarie 1948 
a poporului muncitor din Ceho
slovacia asupra reacțiunii, Sem
nificația acestei date din isto
ria contemporană a țării, care a 
deschis calea construirii socia
lismului în Cehoslovacia, succe
sele multilaterale obținute de 
poporul cehoslovac din momen
tul in care puterea a fosț pre
luată de oamenii muncii, au fost 
înfățișate în cuvîntarea rostită 
de Josef Korcak, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele guvernu
lui R. S. Cepe.
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DINCOLO DE POD < Scala (ore
le 9; 11,15; 18,30; 16; 18,30; 20,95), 
Gloria (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 
18.15; 20,30). I

PREMIUL : Victoria (orele 9,30 ; 
12 . 15 ; 17,30 ; 20).

GIORDANO BRUNO : Central 
(orele »,15.; 11.30 ; 13.45 ; 16 :
18.15 : 20,301

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Capitol (orele 9.30 ; 11.45 ; 14 ; 16 :
18.15 ; 20.30).

MAGNOLIA tNFLOREȘTE DIN 
NOU : Timpuri Noi (orele 9 :
11.30 ; ■ 14 ț 17 : 19.301

AUTOMOBILUL. VIOARA Si 
CĂȚELUL : Luceafărul (orele 9 ;
11.15 : 13.30 : 16 : 18.15 20.30)

ZORRO : Patria (Orele » ; 11.45 ;
14.30 ; 17.15 .. 20.15) ; București
(orele 9 . ti.45 ; 14,30 ; 17.15 ; 20) ; 
Favorit (orele 9 : 11,45 : 17.15 : 20).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Excelstor (orele »: lt.15 ; 13.30 : 
16 ; 18,15 : 20.30) ; Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 18; 18,13; 20.30); 
Torni» (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 :
15,45 ; 18 : 20.15).

CEI TREI MUȘCHETARI î Mo
dern (orele 0 ; 11.15 ; 13.30 : 18 ■
18.15 ; 20.30) ; Festival (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.13 : ao,30) ;
Gdvlța (orele 0 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20.15).

CURSA : Doina (orele 20). 

basadorul român a reliefat ideea 
dezvoltată de președintele 
României, care declara în a- 
ceastă privință că „Organizației 
Națiunilor Unite îi revine rolul 
csl mai important, deoarece, ea 
oferă cadrul organizatoric cel 
mai adecvat pentru dezbaterea 
largă și democratică a proble
melor și pentru participarea ac
tivă la soluționarea lor. la în
treaga viață internațională, a 
tuturor statelor“.

Șeful delegației române a în
vederat apoi principalele direc
ții de acțiune spre care trebuie 
să se îndrepte, atenția ■Comitetu
lui, direcții formulate pe. larg in 
documentul „Poziția României 
cu privire la îmbunătățirea șl de
mocratizarea activității Organi
zației Națiunilor Unite, la întă
rirea rolului său în realizarea 
colaborării între toate statele,, 
fără deosebire de Orînduire so
cială, a unei lumi mai bune 
și mai drepte, a unei 
păci trainice“, dbcpment di
fuzat la cea de-a XXX-a se
siune a Adunării Generale a
O.N.U. tn, context, vorbitorul a 
evidențiat cerința ca Organiza
ția să Contribuie mai activ și 
mai eficient Ia eforturile po
poarelor, ale forțelor. înaintate 
de pretutindeni consacrate înfăp
tuirii obiectivului fundamental 
de edificare a unei noi ordini 
mondiale, de ■ făurire a uhei 
lumi mai bune Și mâi drepte.

tehnice ; examinarea stadiului 
actual al schimburilor comer
ciale bilaterale și adoptarea 
măsurilor necesare ipentru ma
jorarea și diversificarea acesto
ra ; măsuri pentru ’■■ dezvoltarea 
cooperării în sectorul transportu
rilor, precum și în domeniile 
cultural, tehnico-științific, turis
tic și în alte domenii.

După ședința plenară, lucră
rile sesiunii au continuat pe 
subcomisii de specialitate.

• GRADINA BOTANICA DEASUPRA NORILOR. Grădina bo
tanică din Horog (U.R.S.S.) estț unică în felul ei. Ea se află la 
o altitudine de peste a 008 de metri deasupra nivelului mirii. 
Oamenii de știința au reușit să cultive .aici plante in condiții 
extreme, adică peste limitele d« altitudine obișnuite. S-au acli
matizat diverse specii de arbori șl arbuști din toată lumea. In 
puezent, se Încearcă aclimatizarea a diverse soluri de cartofi, 
porumb, legume și poame care ar putea fi cultivate tn condițiile 
montane ale Pamirului. Cercetătorii își îndreaptă atenția și asu
pra studierii influențelor pe care razele ultraviolete le au asupra 
creșterii șl dezvoltării plantelor • MAȘINA DE TRANSPLANTAT 
COPACI. Firma vest-germană „Daimler-Benz1* a construit o ma
șină specială pentru transplantarea copacilor mari. Șase lopeți 
îndoite se înfig în pămint - și smulg de la adîncimea de 1,35 m 
copacul eu . rădăcini și cu . un balot de pămint avind diametrul 
de 2,5 m, Mașina 11 transportă apoi la locul de transplantare, 
unde rădăcinile eopacului Se stropesc, mai tatii, cu substanțe 
speciale de creștere. care grăbesc adaptarea lui la condițiile 
noului loc • O NOUA IPOTEZA DESPRE POTOP. O echipă de 
cercetători de la Universitatea din Miami susține o nouă ipoteză 
a potopului, despre care Platon spune că a avut loc cu 11 600 ani 
In urmă. Analizele de radiocronologie efectuate pe eșantioane 
prelevate in nord-estul Golfului Mexic permit să se Identifice 
precis ta această epocă un ultim val glaciar. Acest val a fost 
urmat de o topire rapidă a gheței, căreia i-ar fi corespuns o 
creștere considerabilă a nivelului apelor mărilor • UN NOU 
MIJLOC DE TRANSPORT. Este în fapt, o mașină fără roți, fără 
șenile fără „picioare“, și fără nici un fel de instalație pentru 
..pernă de aer“. Ca formă, modelul mașinii amintește de tampo
nul pentru sugativă. In ’interior este instalat un generator de 
oscilații mecanice. La pornirea motorului, pistonul, care se mișcă 
în sus și în jos. determină aplecarea masinii-tampon înainte și 
înapoi. Primul moment este aplecarea înainte, iar al doilea să
ritura pe care mașina o execută cind revine în poziția inițială. 
In felul acesta, q parte din drum se realizează prin sărituri in 
aer. De remarcat ,că oscilațiile mașinii stat abia perceptibile, iar 
viteza de deplasare este destul de mare nu numai pe drum 
drept, ci și pe un teren noroios • COMERȚUL ILICIT CU DRO- 
GUHt PE PIAȚA MONDIALA A CRESCUT, tn ultima perioadă, 
ta ciuda măsurilor severe adoptate pe plan național și interna
țional - a anunțat la Geneva Comisia O.N.U. pentru stupefiante, 
în dezbaterile din cadrul; Comisiei,, din care fac parte 30 de state, 
s-a > elevat că măsurile luate de unele țări , pentru interziee<ea 
culturilor de plante din carg se extrag narcotice au determinat ca 

..marile rețele internaționale de traflcanți să încurajeze extinderea 
acestor culturi în alte țâri, ta special din Africa și America 
latină. Una dintre tendințele constatate de membrii Comisiei a 
fost aceea a amplasării acestor’culturi în zone muntoase și alte 
regiuni greu accesibile • REDUCEREA LIMITEI DE VITEZA PE 
CĂILE RUTIERE ELVEȚIENE, introdusă experimental, s-a soldat 
Cil diminuarea sensibilă a numărului victimelor provocate de 
accidente,. Bilanțul pe anul 1975 a fost de 1 245 morți. 29 000 răniți 
șf 66 000 accidente. în 1972. cind nu erau aplicate nici un fel de 
măsuri restrictive, s-au înregistrat 1725 morți, 37 108 răniți' și 
77 982 accidente.
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Rapsodia Română: ȚARA BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 
17.30; PE-UN PICIOR DE PLAI — 
ora 19,30.

MÂRY POPPlNS : Doina (orele 
11 ; 14 ; 17) ; la ora 9.30 program 
de desen animate

ZILE FtERBiNȚl cotroeeni ta
xele 10 ; 14 ; 16 : 18 ; 20) ; Miorița 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 
20).

UN CÎNTEC PE BROADWAY ! 
Feroviar (orele 9 ; 11,45 ; 14,30 :
17,15 30) i Flot ease» '(orele 9 ; 12 :
16 : 19.45).

EU ȘI DRAGELE MELE MĂ- 
TUȘI : Lira (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

DRAGOSTE SI MOARTE ; Volga 
(orele » ; 11.15 ; 13.30 : 15,45 ; 18 ; 
20).

PATIMA : Pacea (orele 18 ; 18; 
20) : Cosmos (orele 15,30 ; 18 ;
20.ÎS)

INSPECTORUL BRANNIGAN i 
Aurora (orele 9; 11,15; 13.30;
t5.45 ; 18 : 20,15) ; Flamura (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 : 15,43 ; 18 ; 20.15)

TINE-ȚI MINTE NUMELE ; Da
da (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ;■ 15,45 ; 
18 : 20.15).

A FOST ODATÂ UN HOLT.Y- 
WOOD : Lumină (orele 9 ; 12 ; 16 ; 
19.30).

ACUZAREA ARE CUVÎNTUL 1 
Giulești (orele 15,30 ; 17,45 ; 80).

CIRCUL : Bueegi (orele 15.45 ; 
18 . 20).

ELIXIRUL TINEREȚII : Unire» 
(orele 18 ; 1« : 20).

Saigon : Prima sesiune 

plenară a Consiliului 
Electoral Național

După cum informează agenția 
V.N.A., la Saigon a avut loc 
prima sesiune plenară a Consi
liului Electoral Național, orga
nism care cuprinde 11 reprezen
tanți din R. D. Vietnam și un 
număr egal de reprezentanți din 
Republica Vietnamului de Sud.

Președinte al Consiliului Elec
toral Națibnal 'a' ’fost ales 
Truong Chinh. membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționa
le a R.D.V.. iar Pham Hung. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, secretarul Co
mitetului din Vietnamul de sud 
al partidului, reprezentant al 
partidului: în Frontul Național 
de Eliberare din. Vietnamul de 
sud, a fost desemnat ca vice
președinte al Consiliului.

Luînd cuvîntul în cadru! se
siunii. președintele Consiliului 
Electoral Național a subliniat că 
alegerile pentru Adunarea Na
țională a întregului Vietnam, 
programate pentru 25 aprilie 
1976. trebuie să se realizeze cu 
participarea voluntară și con
știentă a întregului popor. în 
conformitate cu reglementările 
electorale stabilite. Este pentru 
prima oară cind în Vietnamul 
de sud. după o îndelungată pe
rioadă de suferințe datorate 
războiului devastator de agresiu
ne, populația își va exercita ple
nar dreptul de a. alege diversele 
organisme și reprezentanții săi 
în organele supreme ale statului 
și ale conducerii societății, pen
tru edificarea unei noi vieți în 
deplină libertate.

PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• LA HAVANA a avut loe 
solemnitatea proclamării noii 
Constituții a Republicii Cuba, 
aprobată in urma referendu
mului de la 15 februarie a.c.

• CONFERINȚA care urma 
să înceapă la 23 februarie, la 
New Orleans, pentru soluționa
rea problemei Insulelor Belize 
a fost amînată sine die. După 
cum s-a anunțat, in acest sens, 
la New Orleans, hotărîrea a fost 
adoptată pentru ca una din păr
țile participante — Guatemala — 
să-și poată rezolva importantele 
probleme create de valul de 
seisme care au provocat un nu
măr considerabil de victime, 
precum și mari pagube mate
riale.

ț
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VINATORII DE INCENDH : Dru
mul Sării (orele 15,30 ; 18 ; ■ 20,15) ; 
Moșilor (orele 13.30; 15,43 ; 18 ; 
20.30)

ALARMA TN DELTA : .Feren
tari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Mun
ca (orele 15,45 ; 18 ; 20).

UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI : Viitorul (orele 15,30 ; 18 ; 
20)..

COLȚ alb : Flacăra (orele
13.30 ; 18 ; ’0)

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : Crîngași (orele 16),

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRI
VA : popular (Orele 15,30 ; 18 ; 
20.15).

TRANDAFIRUL ALB ; Arta fe
rele 15,30 ; 17.45 ; 20J.

FETIȚA DIN HANOI! Rahova 
(orele 16 ; 18 : 20).

CALINA ROȘIE s Vitan (orele
15.30 : 18 ; 20).

MARELE GATSBY« Frbgreeul 
(orele 16; 19).

Opera Română ; BOEMA — ora 
19.00; Teatrul de operetă: CON
TELE DE LUXEMBURG — or*

Intensificarea mișcărilor 
revendicative din Spania

Pe fundalul deteriorării per
manente a situației economice a 
țării și al intensificării mișcări
lor sociâle și politice din Spania 
— determinate, intre altele, și 
de caracterul limitat al refor
melor anunțate de autorități —, 
primul ministru, Carlos Arias 
Navarro, a convocat o sesiune 
extraordinară â guvernului. Șe
dința a fost consacrată definiti
vării unui pachet de măsuri de 
austeritate, concepute să contri
buie la .ameliorarea balanței de 
plăți spaniole, la atenuarea 
tendinței de creștere a inflației 
și șomajului. In prezent, inflația 

< evoluează într-un ritm mediu 
1 anual de 15 la sută, iar numărul 
șomerilor reprezintă aproxima- 

■ tiv 5 la sută din totalul persoa
nelor apte de muncă.

Deteriorarea condițiilor de 
muncă și de viață, creșterea 
costului vieții, imobilismul noi
lor autorități în adoptarea unor 
măsuri cu caracter economic, so
cial și politic — reclamate de 
forțele progresiste ale țării — 
inclusiv amnistierea deținuților 
politici, acordarea și garantarea 
drepturilor civile au determinat 
un. serios val de greve, demon
strații și alte acțiuni protesta
tare. Cele mai recente mani-

147 proteste împotriva arestării lui Simon Sanchez Montero
La 25 februarie, în fața Tribu

nalului ordinii publice din Ma
drid a compărut. Simon Sanchez 
Montero, membru al Comitetului 
Executiv al C.C, al P.C. din 
Spania. El a fost arestat la 19 
februarie 1976 sub acuzația de 
a fi ținut la Universitatea din 
Madrid o conferință în care a 
arătat necesitatea unor reforme 
democratice și amnistierii tu
turor deținuților politici.

Intr-o declarație dată pu
blicității la Madrid. Comitetul 
Executiv al Partidului Comunist 
din Spania își exprimă protestul 
față de arestarea lui Simon 
Sanchez Montero, membru al 
Comitetului Executiv al partidu
lui. Documentul arată că guver
nul de la Madrid nu poate ga-

TRATATIVELE S.A.L.T.

La Geneva a avut loc, 
miercuri, o nouă intilnire între 
delegațiile sovietică și america
nă, in cadrul tratativelor pri
vind limitarea înarmărilor stra
tegice, anunță agenția TASS.

SEARA „BRANCUȘI" 
LA BIBLIOTECA ROMANĂ 

DIN NEW YORK

La Biblioteca română din 
New York a avut loc o sea
ră culturală dedicată vieții și 
operei marelui sculptor Con
stantin Brâncuși cu prilejul 
centenarului nașterii sale. In 
prezenta unui numeros audi
toriu, format din profesori 
universitari, sculptori, pic
tori si studenți americani, 
prof. Sidnep Geist, sculptor, 
a prezentat fapte inedite din 
viata si opera marelui artist. 
Cu același prilej a , avut loc 
vernisajul unei expoziții de 
fotografii ■ care prezintă as
pecte din viata și creația lui 
BrAncuși.

• GUVERNUL ISLANDET a 
adoptat hotărirca de a recu
noaște oficial Republica Popu
lară Angola.

• SENATUL STATELOR U- 
•NITE a aprobat, marți, cu 67 
voturi pentru și 22 contra, a- 
cordarea statutului de asociere 
la Commonwealth a Insulelor 
Mariane din Oceanul Pacific. 
Rezoluția a fost trimisă Camerei 
Reprezentanților, care urmează 
eă se pronunțe asupra amenda
mentelor ce i-au fost aduse in 
Senat.

• • -------------------

ORIENTUL
• Trimisul special al Națiu

nilor Unite, Roberto Guyer, a 
sosit |.a Tel Aviv, în cadrul unui 
mai larg turneu îh Orientul A- 
propiat. pentru a studia posi
bilitățile de reluare a Conferin
ței de la Geneva pentru pace 
in zonă. La sosire, el a decla
rat că va conferi, timp de trei 
zile, cu miniștrii de externe și 
anărării ai țării gazdă, Yigal 
AUon și, respectiv. Shimon Pe- 
res.

Roberto Guyer a arătat că. 
în continuare, va mai vizita 
Egiptul. Siria și Iordania și va 
avea o întrevedere cu repre
zentanți ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei,

19.30; Teatrul Național (Sala 
Mare): UN FLUTURE PE LAM
PA — ora 19,30; (Sala Atelier): 
CAPUL — ora 17; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : FERMA — ora 19,30; (Sala 
Studio) : MILITARUL FANFARON
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Notta- 
ra" (Sala Magheru) : ULTIMA ORA
— ora 19.30: (Sala Studio) : SIZWE 
BANSI A MURIT — ora 19; Tea
trul de Comedie: MUSAFIRUL 
CARE N-A SUNAT LA UȘA — 
ora 19,30; Teatrul Mic: DOSARUL 
ANDERSON VILLER — ora 19,30; 
Teatrul Giulești: PATIMA ROȘIE
— ora 19,30; Studioul I.A.T.C.:
BĂDĂRĂNII — or» 19,30; Tea
trul „Ion Vasileseu“: SICI
LIANA —, ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy): CER 
CUVÎNTUL LA... DIVERSE — ora 
19.30; (Sala Victoria): CAVALCA
DA COMEDIEI — ora 19,30; Tea
trul „ion Creangă" : ANDERSEN
— 7 POVEȘTI — ora 16; Teatrul 
Țăndărică (Sala Victoria) s PISI
CA DE UNA SINGURA — ora 
17,00; (Sala Academiei) t RĂI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 17,00; PUNGU
ȚA CU DOI BANI — era 10.00J 

feștări au avut loc la Sevilla. în 
sudul țării, și în centrul, texjti- 
list Sabadell, din nord. In acest, 
ultim oraș, din apropiere de 
Barcelona, poliția a utilizat 
gloanțe de cauciuc! și grenade cu 
gaze lacrimogene pentru dis
persarea a 3 000 de demonstranți 
care protestau împotriva arestă
rii a 15 persoane sub acuzația 
de a fi instigat la grevă. Inci
dentele create de intervenția 
trupelor de poliție au provocat 
rănirea a numerqase persoane. 
La Barcelona, greva inițiată de 
lucrătorii din construcții s-a 
extins,. cuprinzind și lucrătorii 
din serviciile comerciale ale ora
șului. La Sevilla. muncitorii din 
transporturile urbane au în
trerupt lucrul în semn de pro
test față de refuzul autorităților 
de a satisface revendicările lor 
privind ameliorarea condițiilor 
de viață. O acțiune grevistă au 
inițiat recent șoferii de auto
camioane din Madrid. Șc apre
ciază că. în prezent, aproximativ 
200 000 de muncitori spanioli au 
încetat lucrul, ca urmare a nu
meroaselor conflicte de pe fron
tul muncii, incluzind pe cei pes
te 100 000 greviști din industria 
construcțiilor din provincia 
Barcelona, minerii din Asturia 
etc.

ranta înfăptuirea reală a unor 
schimbări democratice in țară 
continuînd politica franchistă.

Trei conducători ai opoziției 
spaniole — Felipe Gonzales, 
prim-secretar al Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol, 
Enrique Tierno Galvan, pre
ședintele Partidului Socialist 
Popular din Spania, și Joaquin 
Ruiz Gimenez. liderul Stingii 
Democrat-Creșține — au hotârit 
ca, în semn de protest împo
triva arestării lui Simon San
chez Montero. membru a! Co
mitetului Executiv al P.C. din 
Spania, să suspende conferința 
cu tema „schimbări politice“, 
pe care urmau să o țină Îm
preună cu Montero.

PROIECT DE LEGE PRIVIND 
COMBATEREA CRIMINALITAJII 

IN CANADA

Guvernul federal al Canadei 
a înaintat, marți. Parlamentului 
țării un proiect de lege privind 
combaterea criminalității. Aces
ta prevede controlul armelor de 
foc. organizarea în provinciile 
canadiene a unor comisii speci
ale de anchetare a crimei orga
nizate. înzestrarea poliției cu 
mijloace moderne de cercetare 
și detectare. Conform acestui 
proiect de lege, oricărei persoa
ne care folosește arme la comi
terea infracțiunilor i se prelun
gește termenul de pedeapsă cu 
unul pină ia 14 ani închisoare.

• SENATUL ITALIAN • a- 
cordat piie'rcuri, cu 141 de vo
turi pentru și 113 împotrivă, 
învestitura guvernului monoco- 
lor democrat-creștin, prezidat 
de Aldo Moro. în favoarea gu
vernului s-au pronunțat în afara 
senatorilor democrat-creștini șl 
cei a! Partidului socialist-demo
cratic.

Prin acest act, intervenit tlr- 
ziu în țursu! serii, cabinetul 
Moro va putea trece la aplicarea 
programului economie guverna
mental, prezentat în cele două 
camere ale Parlamentului.

• PREȘEDINTELE Consi
liului Comandamentului al Re
publicii Arabe Yemen, Ibrahim 
al-Hamidi, a subliniat, într-un 
Interviu acordat săptăminalului 
„Adwaa al Yaman“ hotărîrea 
poporului yemenit de a realiza 
unitatea celor două părți ale 
Yemenului și și-a exprimat sa/ 
tisfacția față de mersul lucră
rilor in cadrul Comisiilor mixte 
instituite in vederea atingerii a- 
cestui obiectiv.

APROPIAT
• Tntr-un interviu acordat 

agenției iraniene de. știri
P.A.R.S.. președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a afirmat că 
ultimul acord de dezangajare a 
forțelor egipteano-israeliene din 
Sinai constituie un pas pe ca
lea spre obținerea păcii, care nu 
rezolvă, insă, definitiv proble
ma. Egiptul are în vedere ca 
nici o palmă de pămint arab să 
nu fie pierdută, iar drepturile 
legitime ale poporului palesti
nian nu sînt negociabile, a ară
tat Anwar El Sadat. El a subli
niat că trebuie continuate efor
turile pentru a se ajunge. 1a o 
soluție globală, la Geneva, în 
prezenta tuturor părților intere
sate. inclusiv a reprezentanților 
poporului palestinian.

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Matematică i 
probleme de trigonometrie. 16,80 
Curs de limba germană. 17,00 
Telex. 17,05 Din țările socialiste.
17,15 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală. 17,30 Enciclopedie 
pentru tineret. 17,55 Secvențe din 
Festivalul coral „Ion Vidu" care a 
avut loc la Lugoj. 18.05 Atenție 
la... neatenție 1 18,30 Istoria opere
tei ta personaje : „Véronique" de 
André Messager. 18,50 Aventura 
cunoașterii, 19,20 1001 de seri. 19.38 
Telejurnal. 20,00 Steaua fără nume. 
20,50 Meridiane. Emisiune de ac
tualitate internațională. 21,15 Ma
gazin cuitural-artistle TV. 12,10 14 
de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Concertul Orchestrei sim
fonice șl a! corului Radiotelevlglu- 
nii Român». In pauză t Telex ; 
Bucureștiul necunoscut ; Dealul 
Fllaretulul. 22,00 Pagini d» umor | 
Ce vrăji a mal făcut nevaata maa»
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