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LA CARE NE RAPORTAM

găsim Ia 
in schimbul de

Tinerii de la
cuptorul nr. 1

Cornel Bucur, Ion Băncescu și 
Gheorghe Bărbuș se număra 
printre cei mai destoinici oțelari 
ai Hunedoarei care de la o virs- 
tă destul de fragedă au reușit să 
deslușească și să stăpînească tai
nele zămislirii metalului. De mai 
multă vreme ei lucrează la a- 
gregatul nr. I de 400 tone de la 
O.S.M. II, cunoscut sub numele 
de „Cuptor al tineretului", al 
recordurilor și al inițiativelor de 
mare răsunet in sfera activității 
productive. La începutul acestui 
an. topitorul șef Ion Băncescu 
lansa chemarea ca „Fiecare e- 
chipă de oțelari să dea zilnic 
peste plan două tone de metal", 
socotind că in acest fel colectivul 
secției iși va îndeplini înainte de 
termen angajamentele asumate 
in întrecerea socialistă. Primii 
care au preluat inițiativa au fost 
— se înțelege — tovarășii săi 
Bucur și Bărbuș, care, muncind 
cu abnegație și dăruire, au reu
șit. să elaboreze peste plan, zil
nic, de două ori mai mult oțel 
decit se angajase Băncescu. A- 
ceasta a făcut ca in numai 3 
luni și jumătate cuptorul tine
retului să realizeze o producție 
suplimentară de aproape 1500 
tone.

— Față de anul trecut, susține 
utecistul Gheorghe Bărbuș, to- 
pitor șef în schimbul C, capaci
tățile de producție și tehnolo
giile de fabricație au rămas ne
schimbate. Cu toate acestea, noi 
producem astăzi metal mai mult 
și mai bun datorită organizării 
superioare a producției și a 
muncii, creșterii randamentelor 
utilajelor și agregatelor, perfec
ționării pregătirii profesionale a 
muncitorilor.

Folosind o argumentație sim
plă, tinărul topitor demonstrea
ză cum. pot fi ciștigate minute 
prețioase la elaborarea unei 
șarje.

— Tinerii de la cuptorul nr. I, 
afirmă maistrul Dumitru Boteu, 
sînt angrenați intr-o pasionantă 
întrecere pentru reducerea du
ratelor de elaborare a șarjelor. 
Recordul pe acest an îl deține 
Gheorghe Bărbuș : 6 ore, 50 de 
minute (față de 8 ore 15 minute 
planificat), dar el nu va rezista 
mult deoarece Băncescu și Bucur 
sint hotăriți să-l doboare.

— Indiferent cine deține re
cordul, 
pitonii 
portant, 
torului
nerii oțelari, așa credem, dacă 
lucrăm la cuptorul unu 
străduim a fi totdeauna 
tre primii. Dealtfel, 
șarjele pe care le-am 
zat in acest an au fost ela
borate in avans față de grafice, 
obținindu-se pe aceasfd cale u» 
important spor de producție.

Maistrul principal Victor Pe- 
troescu, secretarul comitetului 
de partid pe secție, ne-a vorbit 
cu satisfacție și despre alte pre
ocupări ale tinerilor oțelari : în
cadrarea tuturor șarjelor in pro
grame sortimentale, asimilarea 
unor noi mărci de oțeluri sau 
modificarea tehnologiilor de ela
borare a celor existente, redu
cerea consumului specific de 
metal, a feroaliajelor, materia-

lelor refractare, combustibililor 
și energiei, care le ridică activi
tatea de zi cu zi la noi cote de 
randament șt eficientă.

ALEX. BALGRADEAN

Ceața dimineți: a rămas arir- 
nată ca niște pir_ze de păianjen 
prin prunii de pe deaL E sfirstt 
de martie, iar semnele primăve
rii intirzie. Aerul e umed si re
ce. Imperturbabil sondele iși 
urcă șî coboară brațele pompe
lor. pendulind. parcă, de o veș- 
nicie. intre cer ___________
ș: adincul pă—
mimului.

Petroliștii sint 
oamenii tocului. 
Nu-ți dai sea
ma dacă sin: 
mai mult petro
liști sau țărani, 
le-ar fi greu, 
să-și pună in cumpănă dragos
tea de pămint și dragostea de 
pe'rol.

— Dacă nu-1 
înseamnă că e
după amiază — imi spune mg. 
Stefan Alexandru — și atunci 
trebuie să-l căutați la C.A.P. 
Tot aici, pe undeva, in cimp, la 
lucru.

Ne apropiem de sonda 404 fe- 
rindu-ne de crengile joase ale 
pomilor din livada pe care o 
străbatem.

— Eu sint tot din Băicoi — con
tinuă însoțitorul meu — aproa
pe toți petroliștii schelei noastre 
sint de aici, din localitate. De 
generații întregi s-au deprins 
cu munca aceasta in două 
schimburi : dimineața la sondă, 
după-amiaza la cimp sau invers.

Ajungem. Nu-mi aduc aminte 
la ce sondă fusesem în urmă cu 
ani. atunci cind am scris prima 
oară despre Gheorghe Burărea- 
nu, dar, fără îndoială, văzusem

cinci sondori trudește cu lc 
la strinsui țițeiului viscoe 
prâțtiat împrejur și pe 
adună cu grijă in gâi-rii.

— Avem noroc — zice 
Alexandru. E tocmai echipa lor 
de serviciu. Sondorii iși șterg 
palmele in grabă și apăsat cu 
niște cirpe unsuroase, apoi ne 
string miinile cu putere. ,.Aces-

tig.

ta trebuie să fie'. îmi zic. pri
vi ndu-i mai stăruitor pe cel mai 
virstnic dintre ei. îztr-adevăr. 
el este Gheorghe Burăreanu. e- 
roul unui reportaj de prin I9J5 
care se intitula, dacă mi-aduc 
bine aminte : . Adevăratele sen
timente durează o viață”. El îm

plinea atunci 20 
de ani de mun
că in aceeași 
schelă și-i lău
dam statornicia, 
bărbăția și înal
ta conștiință co
munistă eu care 
isî făcea dato
ria. Nu-și rea

sons in acest timp 
despre ei.
au fost noutățile, 
la o întrebare. A- 
patru copii. Acum 

și două fete.

mintește. Au 
mulți ziariști

— Destule 
îmi răspunde 
veam atunci 
am opt, șase bălei

ROMII.CS LAL
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LEXICONUL „scînteii tineretului

Dreptul imprescriptibil
al fiecărui popor la o viață

liberă, independentă

O mare înfăptuire a partidului nostru

CONDIȚII EGALE DE MUNCĂ Șl DE TRAI

PENTRU TOTI FIII PATRIEI
în urmă cu citeva zile au tost 

înminate premiile pe anul 1975 
ale Uniunii scriitorilor din Re
publica Socialistă România. 
Printre cei distinși s-au aflat, 
ca de obicei, alături de poeți, 
prozatori și critici literari ro
mâni și confrați de ai lor din 
rindul naționalităților conlocui
toare.

Evenimentul ca atare, mă refer 
la compoziția națională a ce
lor distinși, a fost înregistrat de 
opinia publică românească ca 
cel mai firesc lucru posibil. în 
această țară trăiesc de veacuri 
alături de români, maghiari, ger
mani. sirbi evrei, iar în România 
socialistă in care rolul conducă
tor aparține Partidului Comu
nist Român, toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate, sînt 
pe deplin egali in drepturi și 
îndatoriri.

Și totuși, dacă ne gindim mai

de Ernst Breitenstein
privim puțin în 
granițe, la cele

profund, dacă 
trecut și peste 
ce se petrec in multe alte țări 
ale lumii, un asemenea eveni
ment. ca acela la care ne-am 
referit, nu încape nicidecum in
tr-o simplă rubrică a faptului 
cotidian. Pentru că el ex
primă în fond o cucerire de 
dimensiune istorică, de cea mai 
mare însemnătate în primul rind. 
firește, pentru România, dar, in 
același timp, și pentru alte 
multe țări, care se află, din 
punctul de vedere al compoziției 
naționale a populației, in fața 
unor situații similare sau apro
piate, ca aceea in fața căreia 
a stat țara noastră cu numai 
trei decenii în urmă. în Eu
ropa. in 
state foarte miri ca teritoriu și

noastră cu numai

afară de citeva

număr de populație, cum sînt 
Lichtenstein sau Monaco, in 
toate celelalte țări trăiesc ală
turi de națiuni și naționalități 
conlocuitoare. Și mai pestriță, 
dacă mă pot exprima așa. este 
situația pe acest plan in statele 
celorlalte continente. S-ar putea 
spune că practic nu există stat 
național in lume care să nu fie 
confruntat cu propria sa pro
blemă națională. Mi-am îngă
duit această divagație pentru a 
putea evidenția în contextul 
unor asemenea realități univer
sale însemnătatea internațională 
a experienței românești pe tă- 
rimul rezolvării acestei proble
me.

Rezolvarea exemplară a pro
blemei naționale în România 
are insă o istorie mai veche de-

rft numai cele trei decenii de 
cind poporul condus de partid 
și-a luat destinele in propriile 
sale miini. Problema națională 
a preocupat mișcarea muncito
rească organizată din chiar pri
ma zi a existenței ei. Nici nu 
s-ar fi putut să fie altfel dacă 
avem în vedere că însăși na
țiunea Tomână nu era încă u- 
nită pe acea vreme in hotarele 
firești ale statului ei național și 
că in toate provinciile româ
nești. pe lingă populația majo
ritară românească, trăiau de 
veacuri și colectivități mai mari 
sau mai mici de oameni de alte 
naționalități.

Caracteristica principală a is
toriei milenare’ a poporului 
român a fost lupta neîntreruptă 
pentru afirmarea și păstrarea 
identității sale etnice. pentru 
cucerirea libertății, independen-

(Continuare în pag. a III-a)

declară la rindul său to- 
șef Cornel Bucur, im- 
este că el aparține cup- 
nostru, tinerilor. Noi, ti-

si n< 
prm- 
toate 

reaii-

* 
ț

Mai tlnăr ca rouă, 
Soarele tresare
Din timpla Carpaților 
In trilul de privighetoare } 
Mai tinăr decît viitorul 
Firul pîinii vrea să se vadă 
în cerul gurii de rai 
Spunînd e baladă

Izvoare ca pruncii, 
Livezi înflorite fantast, 
Ridică, prin umerii muncii, 
In Mai, Partidului, toast; 
De Dunăre, de Carpați, 
De mare albastră, 
Pînă-n luceafăr 
E frumusețea noastră !

Aripa tînără
Bate ritmul cum se cuvine
Din marele Astăzi 
Spre marele Mîine ; 
Partidul și Tara și rodnicia firească 
Sînt un triumf de lumină, 
Comunist înflorind
în Cetatea noastră eternă și românească !

ION CRÎNGULEANU

DIM. RACHICI

ți munte, ți rîu, ți nesecată fîntînă 
El, zodia bună.

ț 
ț

ț.

Cum leagă eerpentina văile-adlnei, 
cu ascunse izvoare, 
de cerul albastru ;
cum unește liantul în zid eărămizile 
dînd trăinicie construcției — 
astfel ne-ai unit, 
astfel ne unești —
Ca primăvara copacii pădurii 
spre soare-nălțîndu-i.
Și cînd luăm de umeri rîurile

și le vîrim în turbine 
cu lumina lor 
destinu-nseninîndu-ni-l 
cînd munții pornesc la drum, 
eind zodiile se opresc 
alegind doar semnele bune 
pentru copiii care se nasc, și cînd 
privim în noi înșine 
ca-n niște nestinse fîntîni 
cu apele tot mai limpezi — 
Partidul e-acolo : înalt și puternic

Iar de mă-ntrebi în ce cred, 
îți voi răspunde : 
în timpul
și-n necuprinderea lui 
ce-n inimi își află sălașul — 
înnobilîndu-le.

Dosnr.ule președmte.
îmi este deosebi" da plăcut să vă adresez 

dumneavoastră, tuturor participanulor la cea de-a 
TV-a Conferință a Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare un cald mesaj de salut din 
partea poporului român ți a mea personal.

Lucrările Conferinței se desfășoară in condi
ții cind lumea contemporană este confruntată 
cu probleme complexe — politice, economice 
și sociale — care iși așteaptă o soluționare efi
cientă. in interesul tuturor statelor, al cauzei 
păcii și securstăut. Realitățile lumii de azi arată 
că decalajele dintre statele dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare, departe de a se diminua, se 
măresc, că situația economică ți socială a unui 
mare număr de popoare continuă să se agraveze, 
nai ales ca urmare a crizei care a cuprins o serie 
de țâri capitaliste. Problemele materiilor prime, 
energiei și alimentației capătă un caracter tot 
mai acut. Cooperarea economică internațională 
este grav perturbată de criza economică ți valu
tară. de numeroase obstacole artificiale, bariere 
discriminatorii ți inechități. La accentuarea tutu
ror acestor fenomene negative contribuie intr-o 
măsură importantă faptul că in lume continuă 
cursa înarmărilor, sporesc cheltuielile militare 
care reprezintă o grea povară pentru toate po
poarele si măresc pericolul de război.

Toate aceste fenomene «frit rezultatul vechii 
politici imperialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste, de dominație și inechitate. de forță ți dic
tat, de dezvoltare si îmbogățire a unor state 
pe seama altora. Popoarele lumii se pronunță 
«i acționează tot mai hotărit pentru a se pune 
capăt acestei politici, pentru instaurarea unor 
relații noi in viața internațională, care 'ă 
creeze condiții de reala dezvoltare tuturor sta
telor. să asigure un climat de înțelegere și 
largă colaborare, in interesul fiecărui stat, al 
păcii și prosperității tuturor popoarelor.

România apreciază că în condițiile de astăzi, 
cind in lume s-au petrecut ți se petrec ample 
schimbări revoluționare. naționale și sociale, 
mutații adinei in raportul internațional de for
țe. constituie o înaltă îndatorire a tuturor stă
tător, a tuturor popoarelor de a-și uni și mai 
struts eforturile, de a conlucra tot mai activ, 
pe bază de deplină egalitate ți înțelegere, 
pentru a asigura soluționarea constructivă «tu
turor problemelor de care depind progresul și 
pacea omenim contemporane.

Pentru lichidarea subdezvoltării considerăm că 
este necesar ca eforturile proprii ale fiecărei 
țări in curs de dezvoltare in vederea valorifi
cării la maximum a mijloacelor și resurselor 
materiale și umane să fie susținute prin mă
suri hotârite «fir. partea comunității internațio
nale pentru sprijinirea accelerării progresului 
economic și social al acestor popoare. Este in in
teresul tuturor națiunilor — inclusiv al celor 
din statele dezvoltate ale lumii — ca țările în curs 
de dezvoltare să fie tot mai larg ajutate să-și 
făurească o industrie proprie, să-și dezvolte in 
ritm mai rapid economia ți să-si pună pe de
plin in valoare resursele naționale, să participe 
activ, in condiții de deplir.a egalitate si 
echitate. la diviziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori materiale ți spi
rituale.

Considerăm că un rol deosebit: ți e mere res
ponsabilitate revin, în această privință, organiza
țiilor internaționale — printre care și U.N.C.T. A.D. 
— care trebuie să contribuie la găsirea, cu parti
ciparea tuturor statelor, a celor mai po
trivite căi și mijloace pentru soluționarea aces
tor probleme, pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice internaționale, care 
să ducă la lichidarea subdezvoltării, la asigu
rarea unui progres mai accelerat al tuturor sta
telor și în primul rind al celor mai rămase în 
urmă.

România, țară socialistă în curs de dezvoltare, 
animată de dorința de a contribui activ la li
chidarea subdezvoltării și Ia abolirea vechilor 
relații care au generat această situație, a pre
zentat atit la O.N.U., cit și în alte organisme 
internaționale, propuneri concrete de măsuri me
nite să ducă la înlăturarea treptată a marilor 
decalaje dintre state, la amplificarea colaborării 
ți conlucrării internaționale, la instaurarea unor 
raporturi noi. echitabile între state, la edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Apreciem ca deosebit de pozitiv faptuî că 
conferința de la Nairobi are înscrise pe agenda 
sa de lucru probleme a căror dezbatere și so
luționare este de natură să stimuleze progresul 
g> n» a! al întregii omeniri, instaurarea unui 
climat trainic de colaborare și pace pe planeta 
noastră. Considerăm că ar fi deosebit de util 
< ’ la actuala conferința U.N.C.T.A.D. să se a- 
dopte o serie de măsuri menite să favorizeze 
dezvoltarea largă și neîngrădită a comerțului 
internațional, să faciliteze accesul liber, în con
diții de deplină egalitate, al fiecărei națiuni, 
îndeosebi al țărilor in curs de dezvoltare, la cu
ceririle științei și tehnicii moderne. Declarația 
cit și Programul de acțiune de la Manila, elaborat 
de țările in curs de dezvoltare, constituie, dună 
părerea noastră, o bază bună pentru stabilirea 
de comun acord a măsurilor concrete cele mai 
urgente pentru soluționarea justă a acestor pro
bleme.

Considerăm, de asemenea, că este necesară 
adoptarea unor măsuri pentru intensificarea re- 
latiilor comerciale dintre țări cu sisteme eco
nomice diferite, pentru dezvoltarea cooperării 
economice și tehnico-științifice între țările în 
curs de dezvoltare, pentru întărirea mecanis
mului instituțional al U.N.C.T.A.D. Dorim ca 
prin_ eforturile conjugate ale tuturor statelor, 
lucrările Conferinței să se încheie cu rezultate 
cit mai concrete care să se răsfringă pozitiv 
asupra dezvoltării și bunăstării fiecărei națiuni.

în ce o privește. România este animată de do
rința de a conlucra activ cu celelalte țări în 
curs de dezvoltare, membre ale Grupului celor 
77. cu toate statele, pentru rezolvarea in folosul 
general a problemelor aflate ne agenda confe- 
r'n1..ei. U.N.C.T.A.D.. pentru edificarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale care 
să asigure dezvoltarea independentă a fiecărei 
națiuni pe calea progresului, bunăstării și feri
cirii.

Cu convingerea că cea de-a IV-a Conferință 
U.N.C.T.A.D. se va înscrie ca o nouă contribu
ție la eforturile pentru înfăptuirea acestor 
nobile țeluri, urez succes deplin lucrărilor reu
niunii dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegația Partidului Democratic Gabonez
Miercuri după-amiază. tova

rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit delegația Partidului 
Democratic Gabonez. condusă 
de Leon Auge, membru al Bi
roului Politic, șeful Permanen
tei P.D.G.. care face o vizită 
de prietenie în tara noastră la 
invitația C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de 
Zacharie Myboto, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
P.D.G.. și Ambouret Bemba 
Jean Pierre, directorul Școlii 
naționale de cadre a P.D.G., 
membri ai delegației, precum 
și de Samuel M'Baye. însărcinat 
cil afaceri ad-interim al Repu
blicii Gaboneze la București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Pungan. membru al C.C. 
al P.C.R.. consilier al președin
telui Republicii, și Constantin 
Vasiliu. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej. Leon Auge a 
transmis calde mulțumiri pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru întrevederea acordată,

pentru ospitalitatea și atenția 
de care s-a bucurat delegația 
gaboneză în timpul vizitei în 
România.

în timpul întrevederii au fost 
evocate civ deosebită satisfacție 
bunele raporturi statornicite 
între țările, partidele și po
poarele noastre, exprimîndu-se, 
în același timp, dorința comu
nă de a amplifica și adinei co
laborarea româno-gaboneză, ps 
plan politic, economic, tehnico4, 
științific și în alte sfere de ac
tivitate de interes comun, în 
folosul ambelor țări și popoare, 
al propășirii lor economice și 
sociale, al cauzei păcii și înțe
legerii între națiuni. A fost re
levat rolul determinant pe care 
l-au avut întîlnirile și înțele
gerile convenite între președin
ții Nicolae Ceaușescu și Albert 
Bernard Bongo în întărirea re
lațiilor de prietenie și colabo
rare româno-gaboneze.

A fost exprimată dorința ea 
relațiile dintre P.C.R. și P.D.G., 
dintre popoarele român și ga
bonez, atit pe plan bilateral, 
cit și în viața internațională, să 
se înscrie în cadrul preocupă
rilor popoarelor lumii pentru 
edificarea unei lumi mai bune

și mai drepte, pentru instaura
rea unor relații noi bazate pe 
egalitate și respectul indepen
denței fiecărei națiuni, pe drep
tul fiecărui popor de a-și făuri 
propriul destin așa cum îl do
rește.

în cadrul convorbirii a fost 
reafirmată hotărîrea ambelor 
partide de a contribui la efor
turile pentru lichidarea sub
dezvoltării, la edificarea unei 
noi ordini politice și economice 
internaționale — acest obiectiv 
fiind un factor esențial nu nu
mai pentru propășirea țărilor 
în curs de dezvoltare, dar și 
pentru pacea și colaborarea in
ternațională.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președin
telui Republicii Gaboneze, Al
bert Bernard Bongo. Șalutul său 
și cele mai bune urări ; totoda
tă. secretarul general al Parti
dului Comunist Român a trans
mis un călduros salut tuturor 
membrilor Partidului Democra
tic Gabonez, iar poporului ga
bonez prieten cele mai bune 
urări de progres, bunăstare și 
prosperitate.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de caldă cor
dialitate și prietenie.

• Ministrul agriculturii și reformei agrare 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, la 
5 mai, pe Tayebi Mohamed Bel- 
had j, ministrul agriculturii și 
reformei agrare al Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare. care a întreprins o vizită 
oficială în țara noastră.

La primire a luat parte An
gelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei ali
mentare.

A fost de față Mohamed La- 
rabi Demaghlatrous, ambasado
rul Algeriei la București.

Exprimfnd mulțumiri pentru

întrevederea acordată de șeful 
statului român, ministrul alge- 
rian a subliniat că are onoarea 
de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Houari Boumedie- 
ne, salutul său frățesc și revo
luționar, iar poporului român 
succese pe calea progresului și. 
bunăstării.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul 
său, un salut călduros președin
telui Houari Boumediene, cele 
mai bune urări de prosperitate 
poporului algerian.

în cadrul convorbirii au fost 
«bordate aspecte ale stadiului 
actual al relațiilor de colaborare

și cooperare româno-algeriene, 
exprimîndu-se satisfacția pen
tru evoluția pozitivă a conlu
crării bilaterale, în conformita
te cu înțelegerile și acordurile 
convenite cu prilejul dialogului 
la nivel înalt purtat între șefii 
celor două state. Au fost apre
ciate, în acest context, rezulta
tele înregistrate în cadrul coope
rării din domeniul, agriculturii, 
subliniindu-se posibilitățile largi 
existente pentru extinderea și 
diversificarea conlucrării în 
acest sector și în alte sectoare 
de activitate.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

ÎN NUMĂRU
• OPERE IN CARE SĂ RĂSUNE CU 

PUTERE ECOUL ASPIRAȚIILOR 
DE AZI ALE POPORULUI
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LA 1NSĂMINȚAREA ULTIMELOR 
SUPRAFEȚE CU PORUMB

în pagina a 3-a)

t



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2 JOI 6 MAI 1976

In pregătirea Congresului educației
politice și culturii socialiste

J

CU PUTERE ECOUL ASPIRAȚIILOR
DE AZI ALE POPORULUI

repertoriului de operă cu creații 
lirice impregnate de Înalte sen
timente patriotice. în numele 
tuturor — compozitori și mu
zicologi, membri al Uniunii com
pozitorilor —, plenara i-a însăr
cinat pe cei ce vor participa la 
Congresul educației politice șl 
culturii socialiste sâ exprime cu 
Însuflețire adeziunea lor totală 
la politica internă și externă a 
partidului, hotărirea de a deter
mina un nou avînt al artei mu
zicale din țara noastră, pătrunsă 
de ideile umanismului revolu
ționar, împreună cu recunoștința 
profundă pentru grija permanen
tă și îndrumările înțelepte pri
mite din partea conducerii de

Plenara lărgită 
a Comitetului de conducere 
al Uniunii compozitorilor

pen- 
pen- 
unei 
pen-

Compozitorii și muzicologii, 
membri ai Uniunii compozitori
lor din R.S.R.. au analizat ieri 
in Plenara lărgită a Comitetu
lui de conducere al uniunii di
recțiile dezvoltării muzicii și 
muzicologiei din ultimii cinci 
ani, aportul creator al muzicie
nilor la sporirea prestigiului 
muzicii romanești pe plan in
ternațional, modul în care ei au 
răspuns chemării adresate de 
partid, de secretarul său gen«r 
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a îmbogăți tezaurul culturii 
naționale cu opere in care să 
„răsune cu putere ecoul aspira
țiilor de azi ale poporului".

La lucrările plenarei au luat 
parte tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, gecretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, 
șl Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general 
al Capitalei.

în informarea prezentată, pre
ședintele Uniunii compozitorilor, 
Ion Dumitrescu, a făcut o cu- 
pflnzătoare analiză a activității 
compozitorilor și muzicologilor, 
referindu-se in mod concret, cu 
un accentuat spirit de exigență, 
la munca și realizările fiecărei 
secții de creație, la activitatea 
ideologică a obștii muzicienilor, 
la preocupările conducerii uniu
nii de a se integra in mod ac
tiv, militant, ta viața cetății. în 
cuvintul lor, participanții au re
levat cu pregnanță importanța 
și rolul covîrșitor — in orienta
rea întregii activități de crea
ție — al programului ideologic 
al partidului, cartă fundamen
tală de acțiune comunistă 
tru fiecare creator de artă, 
tru Împlinirea exemplară a 
arte socialiste, a oamenilor, 
tru oameni.

în cadrul plenarei au luat cu- 
vintul compozitorul Dumitru Bo
tez, muzicologul Petre Brincuș, 
compozitorii Tiberiu Olah. Geor
ge Grigoriu, Teodor Bratu. Wil
helm Berger, secretar al Uniunii 
campozitorilor, P.adu Șerban. 
Gheorghe Dumitrescu, Aurel 
Popa, muzicologul Octavian La- 
zăr Cosma. compozitorii Dumi
tru Bughici, Temistocle Popa, 
Tudor Ciortea, muzicologul Va- 
sile Tomescu. secretar al Uniu
nii compozitorilor, și compozito
rul Zeno Vancea. vicepre
ședinte al Uniunii compozi
torilor. „Aderarea conștientă, 
profund angajată a tuturor 
membrilor uniunii la programul 
ideologic elaborat de partid, 
creșterea ponderii culturii mu
zicale in viața spirituală a oa
menilor, ca rezultat firesc al in
tensificării contactelor dintre 
muzicieni și public, al apropie
rii creației de cerințele actuale 
ale iubitorilor de artă, sint as
pecte majore, definitorii pentru 
perioada de muncă analizată", 
arăta, in cuvintul său, compozi
torul Wilhelm Berger. „S-a 
scris mult în acești ani, cum nu 
s-a mai scris niciodată la noi — 
a spus compozitorul D. D. Botez. 
Momentul cel mai prosper al 
creației noastre muzicale coinci
de cu perioada ultimului cinci
nal cînd, însuflețiți de ideile 
generoase cuprinse in documen
tele partidului nostru, compo
zitorii au scris numeroase lu
crări în toate genurile, cu ele
mente de expresie noi, evoluate. 
Datorăm partidului, poporului 
întregul nostru devotament, pu
terea de muncă și de creație, 
exprimate în opere de înaltă 
valoare estetică și educativă, pe 
.măsura bogatelor sale resurse 
spirituale".

Compozitorii Tiberiu Olah, 
Dumitru Bughici. muzicologii 
Vasile Tomescu, Octavian Lazăr 
Cosma au evidențiat în inter
vențiile lor participarea creato
rilor la îmbogățirea epopeii na
ționale. „A te inspira din eveni
mentele cruciale ale istoriei na
ționale. a evoca figurile eroilor 
neamului nostru, a îmbogăți pa
trimoniul artei muzicale cu o- 
pere originale, durabile peste 
timp, însuflețite de sentimente 
patriotice, înseamnă o datorie 
de onoare pentru creatori. A fi 
artist autentic înseamnă a fi 
artist, militant", a spus compo
zitorul Gheorghe Dumitrescu. în 
acest context, mulți creatori 
și-au împărtășit proiectele de 
viitor, au prezentat în avancro
nică unele creații aflate in sta
diul de finisare, opere inspirate 
din evenimentele anului 1877, 
din lupta clasei muncitoare sub 
conducerea comuniștilor, din 
mișcările țărănești de la 1907. 
„Prin astfel de. creații d« inspi
rație istorică, cu un vibrant me
saj patriotic, umanist, compozi
torii doresc să-și exprime ade
ziunea la politica partidului, să 
transpună în viață idealurile 
umanist-socialiste, idealurile de 
pace și solidaritate internațio
nală". au menționat compozitorii 
Th. Bratu, Aurel Popa, Radu 
Șerban.

Printre 
activitate 
torilor. a ..... —
evidențiate relațiile directe, de 
lucru, cu aceia cărora li se a- 
dresează nemijlocit arta — oa
menii muncii: înființarea unor 
cercuri de prieteni ai muzicii în 
mari întreprinderi din Capitală 
și din țară, ajutorul de specia
litate acordat de muzicieni miș
cării artistice de amatori, parti
ciparea la manifestările cultural 
artistice județene, . vizitele de 
documentare.

Vorbitorii au subliniat, de 
asemenea, ideea necesității dez
voltării mai viguroase a baletu
lui revoluționar modern, prin 
realizarea unor lucrări care să 
confere o expresie vie. emoțio
nantă istoriei noastre și prezen
tului socialist, ideea îmbogățirii

formele specifice de 
a Uniunii compozi- 

membrilor săi. au fost

partid, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu personal.

în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul 
Dumitru Popescu.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la ple
nară au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se arată :

Compozitorii și muzicologii. 
Întruniți pentru a dezbate pro
blemele creației și muzicologiei 
în lumina programului ideologie 
al partidului, ne exprimăm 
profunda adeziune la istoricele 
hotărîri ale plenarei din noiem
brie 1971 a Comitetului * 
ai Partidului Comunist 
și ale celui de-al XI-lea 
al Partidului Comunist 
la prețioasele indicații 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. crea
torilor in direcția realizării unei 
arte inspirate din realitățile so
cialiste, din 
și idealurile 
pătrunsă de 
revoluționar, 
trecutul de . _ _
pentru libertate, de marile reali
zări ale României socialiste.

Ne exprimăm recunoștința 
fierbinte pentru condițiile 
viață și muncă ce ne-au 
create în patria socialistă, 
tru sprijinul permanent pe 
dumneavoastră personal il 
ciați înfloririi artei noastre noi.

Prin exemplul viu, luminos, 
prin întreaga dumneavoastră 
activitate desfășurată în fruntea 
partidului și statului, prin pres
tigiul internațional pe care l-a 
dobindit România socialistă și 
conducătorul ei. prin căldura și 
înțelegerea cu care îndrumați și 
sprijiniți dezvoltarea culturii 
noastre, v-a(i înscris numele în 
rindul iluștrilor ctitori ai culturii 
și civilizației românești.

Exemplul dumneavoastră per
sonal a determinat realizarea 
unui climat de efervescență 
creatoare care a rodit prin lăr
girea orizontului de inspirație, 
prin îmbogățirea modalităților 
de expresie artistică, favorizîttd 
afirmarea plenară a compozito
rilor, muzicologilor și lnterpreți- 
lor care aparțin tuturor genera
țiilor și activează pe întreg cu
prinsul țării.

Examinind in plenara lărgită 
a Comitetului de conducere al 
Uniunii compozitorilor activi
tatea desfășurată de membrii 
uniunii noastre din 1971 oină 
azi, ne dăm seama că, pe fun
dalul istoricelor victorii obținute 
de poporul român in făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în ridicarea Româ
niei pe înalte culmi ale civili
zației și progresului, în înflori
rea fără precedent a economiei 
și culturii, în adîncirea și per
fecționarea democrației, în ridi
carea continuă a nivelului de 
trai, creația muzicală, activi
tatea in domeniul științei și 
educației muzicale, 
spectacol șl concert, 
artistică de masă i 
realizări importante care îmbo
gățesc patrimoniul artei națio
nale și contribuie la ridicarea 
spirituală a contemporanilor. In 
perioada amintită au fost creata 
și promovate peste 800 de cîn- 
tece patriotice, 17 opere și 7 
balete, peste 300 de lucrări vo- 
cai-simfonice, simfonice, con
certante, un număr cuprinzător 
dintre acestea fiind inspirate din 
istoria și viața de astăzi a po
porului nostru.

Sintem conștienți că cea mal 
înaltă îndatorire a muzicienilor 
este de a sluji din adincul fiin
ței lor patria, partidul, de a 
luptă cu nețărmurită abnegație 
pentru realizarea idealurilor 
societății noastre. Ne dăm sea
ma că față de această îndato
rire mai avem încă multe de 
făcut in vederea realizării unor 
opere, balete, operete, creații 
vocal-simionice, cu un puternic 
conținut revoluționar, cu o mare 
forță mobilizatoare, care să se 
bucure de o largă audiție în 
rindul maselor.

In centrul întregii noastre ac
tivități se află cerințele cu
prinse în programul ideologic al 
partidului de a crea o artă 
demnă de marile împliniri ale 
prezentului, de trecutul istoric 
glorios al poporului român, de 
viitorul luminos al patriei.

<Ne angajăm să consacram În
treaga noastră putere de muncă 
realizării unor creații valoroase 
care Să îmbogățească patrimo
niul epopeii naționale, evocînd 
cu vibrație patriotică și măies
trie artistică momente șl figuri 
de seamă ale istoriei noastre 
care atestă continuitatea poporu-

Central 
Român 

Congres 
Român, 
date de

viața, preocupările 
oamenilor muncii, 
spirit patriotic și 
legată profund de 
luptă al poporului

de 
fost 

pen- 
care 

acor-

, viață de 
, mișcarea 
au cunoscut

lui român pe acest pămint, lupta 
sa pentru libertate, independență 
și o viață mai bună, pentru pro
movarea idealurilor 
prietenie cu toate 
lumii.

Ne angajăm să
pentru ca. inspirindu-ne din 
viața și munca poporului nostru 
constructor al socialismului, din 
clocotul vieții socialiste, din 
idealurile și bucuriile oameni
lor, să îmbogățim arta româ
nească eu cîntece patriotice, 
opere șl balete, creații slmfo- 

. nice, voeal-simfonice, care să re
liefeze eroismul creator al ma
selor, in edificarea societății so- 
olaliste multilateral dezvoltate, 
patosul revoluționar al epocii 
contemporane, să transmită me
sajul umanismului revoluționar 
de care este Însuflețit întregul 
nostru popor, dragostea sa ne
țărmurită față de partid, față de 
conducătorul său.

Vom face totul pentru a con
tribui cu mijloacele noastre spe
cifice la afirmarea principiilor 
Înscrise In documentele Partidu
lui Comunist Român de promo
vare a colaborării internaționale 
pe baza respectării independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Vă Informăm că am dat man
dat reprezentanților Uniunii 
compozitorilor care vor participa 
la Congresul educației politice 
și culturii socialiste să exprime 
cu însuflețire adeziunea noastră 
totală la politica internă și ex
ternă a partidului, împreună eu 
recunoștința noastră întreagă 
pentru grija permanentă și în
drumările înțelepte pe care le 
primim din partea dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

de pace ți 
popoarele

facem totul

ALINA POPOVICI

î

*

I

I

„Șantier

ION RESSU
Ion Ressu a absolvit sec

ția de pictură a Injtitutuluî 
de arte plastice „Nicolae Gri- 
gorescu", in anul 1973, la. cla
sa profesorului Cornelia Ba
ba. In același an cîștigi con
cursul pentru bursa „Storck" 
(constind in folosirea unui 
atelier de pictură — aflat 
in incinta Muzeului Storck — 
pe un interval de doi eni). 
Din 1974 pini in 1976 i-am 
întilnit numele in cîteva 
mari expoziții colective (sa
loane și anuale), in ample 
expoziții tematice („Armata 
română in artele plastice", 
„Magistralele socialismului", 
„Arta și natura"), ori în ex
poziții de grup ale tinerilor 
(la „Atelier 35", la Galeria 
de artă a municipiului Bucu
rești. alătpri de toți bursie
rii Capitalei, la Galeria de 
artă „Eforie", intr-o mani
festare ce reunea exclusiv 
lucrări realizate in urma do
cumentărilor din țari).

Biografia artistică a picto
rului este scurtă și puțin 
spectaculoasă. Ca a oricărui 
debutant, la urma urmelor. 
Ceea ce ne-a atras atenția 
a fost de la bun început ca
litatea picturii sale și matu
ritatea viziunii. Ne 
fără îndoială, in fața 
artist care a acceptat 
lecția maeștrilor și a 
numai metoda, care a 
cit, tub îndrumarea tor, ri-

aflăm. 
unui 

din 
școlii 
adin-

gorile specifice domeniului. 
Firește, solidele sale cunoș
tințe profesionale, formația 
intr-o accepțiune mai largi 
și complexă a termenului, le 
detorește acestora. Spre deo
sebire de alți absolvenți însă 
nu s-a lisat sedus de for
mule stilistice gata consti
tuite. de vădită rezonantă in 
mediul artistic. Ion Ressu nu 
are deci nici vocația emulului 
!i nici vocafia compilatorului 
ce speculează, fie și cu re
marcabil talent, un arșenat 
de situații plastice, stări li
rice ori, pur ți simplu, ticuri 
picturale.

Tinărul pictor nu-rt propu
ne să regindească pictura, ei 
lumea prin intermediul pic
turii, al unor exacte și in
transigente legi, prin care 
adevărul vieții devine ade
văr al artei. Pictura sa poate 
fi caracterizată ca pregnant 
realistă. O construcție solidă 
a formelor, dezvoltată in 
planuri ample, dar in core 
detaliul și modulația pastei 
sensibilizează imaginea, o 
severă (șl logică) ordonare a 
elementelor in spațiu. Pei
sajul, ca și naturile statice, 
au o notă de severitate, de 
gravă, bărbătească efuziune 
lirici. Pictorul cercetează șt 
exprimă lumea într-un re
gim artistic al ordinii.

C. R. CONSTANTINESCU

Tinerețe totală
ploma — asemenea unui bla
zon al valorii — stătea lipită 
pe parbrizul microbuzului, 
impingind ceva mai în față 
mindria reușitei, proprie 
unei tradiționale nonșalante 
studențești.

Ad-hoe, un spectacol sul- 
geueris, dăruit mie și prie
tenilor care mă însoțeau, a

Există luminoase intlm- 
plări de primăvară, as a cum 
există minunate răsărituri de 
soare care par să ți se dăru
iască numai ție, ca o veste 
caldă și neașteptată, ori ca 
o rememorare nesperată care 
îți înviorează sufletul.

N-aș fi putut bănui, pe-un 
drum de duminică — zi aglo
merată, obligatoriu supusă 
auio-stopulul — că poți avea 
șansa pe care eu am avut-o, 
aceea de a întilni, prinir-un 
simplu gest care nu exprimă 
niciodată mai mult decit ne
voia de a te deplasa grab
nic, un grup de studenți-că- 
lători de o fermecătoare ti
nerețe, robiți cu toții linei 
pasiuni izvorlte din miraco
lul artei.

Grupul tinerilor artiști era 
compus din studenții Institu
tului pedagogic din Oradea. 
Se întorceau de Ia Galați, 
unde avusese loc finala Fes
tivalului național al artei 
studențești — ediția a X-a 

la care ansamblului fol
cloric orădean („Folk-grup") 
i se acordase diploma de 
laureat. Frumos tipărită, di-

de Gheorghe Istrate

fost captat de minusculul mi
crofon al mașinii, ritmînd 
kilometru cu kilometru vo
cile, entuziasmul, exube
ranța. O robustețe curata, un 
romantism mirat și sănătos, 
o autoîncredere exprimată 
sincer, dar mai ales un ta
lent sigur de valoarea sa 
mi-au așezat gindurile în 
acest chenar mult prea mic 
față de lumina deschisă de 
aripile «alde ale acestei ln-

timpiări. Si etalau — și Bă
răganul le deschidea inainte 
orga verde a griului de pri
măvară, bucuria părMntulul 
isbuceită ta ample concerte 
vegetale. în acele clipe, am 
pătruns tilcul subtil al rit- 
mărll celor două lumini: a 
uriașei primeniri de afară și 
a eleganței unei vlrste care 
ae aflase pe sine.

Numele lor colora muzica 
albinelor Îndărătnice, orbite 
de blitzul ferestrelor. Fie
care student ori studentă iși 
măsura pe degete orele de 
drum pină la cel dragi. Dar, 
deocamdată, mi-au dăruit 
mie, intr-o îmbulzeală măgu
litoare. vocile lor — medita
ții melodice declanșate ase
menea unui zbor de cocori, 
purtători a!
totale.

Traversam 
primăvară, ci 
certitudinii care se 
cu fiecare arbore ce ne în- 
timpina in goană cu un ele
gant salut al tinereții.

O Intîmplare care mi-a În
florit cuvintele.

Mulțumesc.
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UN OBIECTIV FUNDAMENTAL AL POLITICII P.C.R

Afirmarea celor mai noi cuceriri

ale științei și tehnicii in 
întreaga viață a societății noastre

A

ADEVĂRATELE SENTIMENTE
DUREAZĂ O VIAȚĂ

(Urmare din pag. 1)
munca mergea și mergeIar . ___

bine. Altceva, ce-ar putea fi ? 
în adevăr, ce ăr putea fi deo

sebit, ce ar putea fi nou și spec
taculos in munca sondorilor 
unde, zi de zi și noapte de noap
te. ei trebuie sâ asculte curgerea 
neîntreruptă in sus, pe verti
cala coloanei, a țițeiului împins 
de propria sa presiune, sâ su
pravegheze mersul perfect al 
instalațiilor, să intervină hotă- 
rit și cu promptitudine in clipa 
cînd constată că ceva nu e in 
regulă ? Gheorghe Burăreanu 
face de 40 de ani acest lucru și 
nu i Se pare că a făcut Vreodată 
ceva ieșit din comun, pentru că 
momentele de mare tensiune, 
cînd se prevestește erupția, mo
mentele grele, anotimpurile cu 
ploi, cu ger și zăpezi, cu soare 
dogoritor, sub cerul liber s-au 
estompat prin repetiție în amin
tirea lui, intuind în obișnuit, în 
firesc, in natura vieții și profe
siei lui. Cartea sa de muncă are 
filele aproape în întregime albe 
pentru că de la înscrierea datei 
angajării : 1935, n-au mai fost 
necesare prea multe notații. El a 
rămas tot acolo unde și-a în
ceput în tinerețe munca, și toate 
aspirațiile, toate împlinirile i-au 
venit din același izvor al țițeiu
lui din Băieoi, precum o viață 
întreagă și-a potolit setea cu 
ape din aceeași. fîntină de sub 
dealul cu pruni. înainte de răz
boi a participat, la chemarea 
Partidului Comunist Român, la 
greve, în timpul războiului a a- 
părat, Împreună cu ceilalți pe
troliști de pe Valea Prahovei, cu 
arma in mină, instalațiile de ex
tracție pe care fasciștii, în re
tragerea lor, urmăreau Să le ■ 
distrugă, iar după război, cînd 
țara avea nevoie de tot mâi 
mult petrol, • trudit la reacti-

varea sondelor scoase din func
țiune și de atunci, fără conte
nire ea un paznic de far pe ma
lul mării, supraveghează la gura 
sondei izvorul unei comori. Ii 
cer să-și rememoreze biografia 
muncii șl el îmi spune simplu :

— Nu prea am avut odihnă, 
în petrol trebuie să fii mereu 
eu ochii in patru, cu auzul ațin
tit la ritmul sondelor, gata ofi
cină de intervenție. N-ai timp 
să-ți pui întrebări, trebuie să 
acționezi la fracțiuni de secun
dă că altfel e necaz, se poate 
declanșa erupția, 
nu s-au intîmplat 
Cazuri la noi.

Dintr-un recent 
fului secției a Il-a a

Din fericire 
asemenea ne-

raport al șe- 
___  __ ____ ____ _t Schelei 
Băieoi : „Ieri, în schimbul doi, 
in timp ce se efectua spălarea 
in perforator, sonda 404 a avut 
tendința să erupă din cauza e- 
nergiei ridicate a stratului. Prin 
grija echipei formată din son
dorii Alexandru Stir, Dumitru 
Bădărău, Gheorghe Burăreanu, 
Victor Mișulescu, erupția a fOst 
prevenită. Ei au manevrat cu 
pricepere, euraj, repeziciune și 
înaltă răspundere instalația de 
prevenire, inlăiurind riscul e- 
rupției...". Un raport de toate 
zilele. Dar dacă echipa n-ar fi 
reușit ? S-ar fl intîmplat o ca
tastrofă. Cite asemenea posibi
lități n-au fOst evitate in schela 
în care muncește de 40 de ani 
comunistul Gheorghe Burărea
nu, prin aceleași atribute adine 
omenești :___ curaj, pricepere,
înaltă răspundere patriotică ? - 
Nimeni nu le-a ținut evidența.

— Ele sint însă, de mare frec
vență, spune ing. Alexandru, și 
reprezintă cele mai dificile mo
mente pentru petroliști. Ei tre
buie să acționeze pe orice timp, 
pe viscol sau ploaie, pe ger sau 
furtună, ziua iau noaptea «fi-

dind Orice primejdie. Cînd lu
crezi însă cu oameiU. cUni sint 
comuniștii Dumitru Olaru, Stoi
ca Refec, Gh. Burăreanu și mulțl 
alții, poți avea toată nădej
dea că sondele noastre sint in 
siguranță.

— Ce este mal important ta 
munca petroliștilor ?

— Cunoașterea instalațiilor din 
schelă. Și sint sute. Ca tabla 
înmulțirii trebuie să știi fiecare 
sondă, viața ei lăuntrică, spune 
cu convingere tovarășul Bură
reanu, să știi la ce ădîHCimi lu
crează, ce presiune are stratul, 

slabe, 
ce se 
astfel 

fără 
unde

care sint părțile ei 
care este structură rocii, 
poate eventual, intimpla 
ca noi Sâ putem itlterveni 
bîjbîială, întocmai acolo 
trebuie și in clipa hotăritoare. 

în patruzeci de ani comunis
tul Gheorghe Burăreanu n-a 
membrat întimplările firești de 
fiecare zi, dar a învățat pe de 
rost viața a zeci și sute de in
stalații pe care le-a suprave
gheat și Stâpinit cu vigilență și 
dragoste pentru ca țițeiul să 
curgă fără Întrerupere. îi pri
vesc palmele mari. muncite, 
brațele musculoase, fața arsă de 
anotimpurile lungi și incerc să 
înțeleg prin ce se deosebește el, 
comunistul Gheorghe Burărea
nu, de ceilalți tovarăși de mun
că ? Prin statornica 
pentru profesia și schela pe 
le servește de o viață, prin 
țul puternic al datoriei șl 
știința muncitorească, prin 
Zenia și bărbăția, de nenumăra
te ori probate, prin exemplara 

, modestie și spirit de sacrificiu.
Dar, de fapt, toate aceste cali
tăți profund umane nu-1 dife
rențiază. ci îl asemuiesc, îl inte
grează in marea familie a co
muniștilor petroliști din Schela 
Băieoi.

pasiune 
care 
sim- 
con- 
dir-

Am intrat in cea de-a cineea lună a cincina
lului revoluției tehnieo-științifice. Un obiectiv 
fundamental al acestei noi perioade de cinci ani 
este deplina afirmare a cuceririlor contemporane 
ale științei și tehnicii in activitatea economică, 
in întreaga viață a societății noastre socialiste. 
Ca urmare a eforturilor tot mai mari făcute de 
către partid, mai cu seamă după Congresul al 
IX-lea, au fost realizate importante progrese in 
acest domeniu. S-a trecut masiv la automatiza
rea întreprinderilor, la cibernetizarea proceselor 
do producție, a crescut substanțial calitatea pro
duselor prin aplicarea in practică a unui număr

din ce în ee mai mare 
rezultate ale cercetării 
nai va cunoaște, odată 
eforturi, generalizarea 
rea căreia este solicitat, printr-o angajare de
plină, și tineretul. Pe sublinierea acestor linii de 
acțiune, pe evidențierea modalităților de impli
care nemijlocită a tinerilor in procesul de crea
ție, de investiție a inteligenței in îndeplinirea 
sarcinilor cotidiene de muncă se axează și an
cheta pe care 
al factorilor cu

de invenții și inovații, de 
științifice. Actualul cinei- 
cu intensificarea acestor 

lor, acțiune la infăptui-

o declanșăm in rindul tinerilor, 
răspunderi in acest domeniu.

7. Care este contribuția dumneavcastril la afirmarea 
revoluției tehnico - științifice?

3 TINERI DE LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI 
NE CONVING CA GINDIREA TEHNICA ESTE NECESARA Șl 

POSIBILA LA FIECARE LOC DE MUNCĂ

noi. cu care, 
ne întilnim in

FLORESCU

PAVEL DEDU (șef de echipă, 
secția montaj): Ca muncitor am 
făcut ți fac multe lucruri care 
pot fi considerate elemente de 
progres tehnic. Mai mult decit 
atit insă, ca șef de echipă în
cerc sâ dezvolt la cei mai tineri 
decit mine pasiunea și răspun
derea pentru abordarea și rezol
varea creatoare a numeroaselor 
probleme tehnice 
fără sâ exagerez, 
fiecare zi.

CONSTANTIN
(frezor, secția turbine, atelierul 
palete): Stat destule dispozitive 
venite ,.de sus" (adică de la 
proiectare prin seulărie), la care 
constați, abia pe mașină că tre
buie modificate, îmbunătățite, 
într-o zi mi-a venit un dispozitiv 
pentru debitarea paletelor care, 
la rulare, nu făcea un contact 
bun. I-am făcut un canal și i-am 
pus o pană. Lucruri simple, dar 
fără acestea, ori așteptam să 
treacă din nou pe la proiectare 
și seulărie. ori făceam compro
mis la calitate și productivitate. 
„Inovații" de felul acesta fac 
foarte des. Am. așa, un fel de 
ambiție personală.

CONSTANTIN NEAGU (fre
zor, secția turbine, atelierul pa
lete) : Nu mi-am pus o astfel de 
problemă. Cind am avut dificul
tăți de ordin tehnic la locul do 
muncă, l-am chemat pe proiec
tant sau pe maistru. Ei au luat 
măsurile neeesare. Idei 
dat.

nu l«-am

PETRU DRĂGAN 
secția montaj): Stat 
ca să fac lucruri mari 
neie pentru montaj mai repede:
nu le măsor de două ori, ei o

(lic&taș, 
prea mie 
.. Facpe-

singură dată. Recent, trebuia să 
rectific niște pene. Frezorul, 
cara lucrează in regie, mi-a 
spus: „Nu merge, trebuie să no 
trimită cei -de sus- un dispo
zitiv", Eu. care lucrez in acord, 
mi-am pus mintea la contribu
ție și l-am convins că merge. în 
felul acesta am ciștigat timp.

MIRCEA GHIDEȘA (lăcătuș, 
secția montaj) : Eu sint de ca
tegorie mică și nu pot să mă re
marc prin contribuții lâ proble
me tehnice de ansamblu. Asta 
nu înseamnă că stau de o parte. 
Am «îndit și realizat Împreună 
cu alțj colegi de echipă o masă 
portabilă de polizor, ca să luăm 
polizorul după noi și să nu mai 
alergăm de fiecare dată acolo 
unde era fixat acesta. Și mai 
este ceva : fac un mare efort 
pentru a mă pune la punct cu 
problemele tehnice a căror stă- 
pinire este cerută de produsele 
de înaltă tehnicitate și mereu 
înnoite ce îmi trec prin mină ; 
chiar dacă nu aduc eu o îm
bunătățire am datoria sâ reali
zez bine ceea ce au gîndit alții.

VIRGIL ERMALIUC (inginer 
proiectant S.D.V., sectorul pro
iectare): Am proiectat dispoziti
vele hidraulice care merg pină 
la 500 atmosfere ; ceea ce re
prezintă un răspuns la e- 
fortul de reducere a im
porturilor. Pentru mine, care 
mă ocup de autoutilări, a- 
proape fiecare act de muncă 
reprezintă o contribuție la afir
marea revoluției tehnico-științi- 
Cce.

FLORINA POPA (inginer sta
giar, atelierul proiectări tehno
logice pentru turbine): în

schimb, eu am neșansa de a lu
cra pe un traseu tehnologic deja 
stabilit, in care este prea pu
țin loc pentru inițiativă, majo
ritatea actelor de muncă înca- 
drîndu-se într-o activitate de 
rutină. în plus, munca pe care 
o desfășor, nu corespunde, deo
camdată, profilului in care m-am 
pregătit — energetica nucleară. 
De aceea, aș putea găsi cu greu 
un argument concret pentru ș 
da un răspuns pozitiv Întrebării 
puse.

GHEORGHE IONIȚA (tehui 
cian, sectorul de proiectare) : Noi 
producem caje de laminor 
imense, ajungind pină la 100 
tone. Pe ele se montează niște 
rulmenți la fel de imenși, avlnd 
un diametru de 1.5—2 m. Pină 
aici nimic deosebit, dacă mon
tarea acestora n-ar impune niște 
condiții cu totul speciale. Fur
nizorul străin recomandă reali
zarea acestei operații prin ră
cire forțată, dar procesul aste 
costisitor și inadecvat utilajului 
de care dispunem noi. împreună 
cu un inginer am găsit o altă 
soluție și, totodată, am proiec
tat un stand pentru Încercarea 
acestor caje.

Aceste răspunsuri, cit se poate 
de sincer exprimate, cuprind de 
la sine șl unele concluzii. în 
mod firesc pentru Începutul unei 
noi etape, în care mentalitatea 
și atitudinea fiecărui tlnăr se 
cer adaptate spiritului revolu
ției tehnico-ștlințifice, nu toți ti
nerii fac dovada unei preocu
pări susținute pe linia introdu
cerii progresului tehnic; dovada 
acelei reacții conștiente — și in 
același timp dusă pină la auto
matism — in fața problemelor 
care cer soluții novatoare; do
vada existenței unei înalte răs
punderi personale pentru afir
marea cuceririlor revoluției teh- 
nico-științifice la propriul loc de 
muncă. Modelarea in acest sens 
a conștiinței tinărului specialist 
trebuie să constituie — și este 
la I.M.G.B. — o sarcină impor
tantă a activității politico-edu
cative și profesionale din orga
nizațiile U.T.C.

2 Ce fate organizația dumneavoastră pentru dezvol
tarea mișcării „Știința, tehnică, producție"?

COM15IA DE CftEAJIE TEHNICO-ȘTUNȚIFICA DIN INSTITUTUL DE 
FIZICA ATOMICA NE PREZINTĂ O EXPERIENȚA DEOSEBITA: 

MUNCA PATRIOTICA DE SPECIALITATE

Inițiativa s-a născut în secțiile 
electronică și laseri, în urmă cu 
mai bine de doi ani, cînd con
tractele solicitate de beneficiari 
depășeau din ce ta ce mai mult 
capacitatea normală de cerceta- 
re-proiectafe-producție a acestor 
secții. Tinerii uteciști au găsit 
soluția : unele părți din aceste 
contracte vor fi rezolvate în a- 
fara orelor de program ; desi
gur, nu prin ore suplimentare 
Impuse, ci prin participarea be
nevolă a celor solicitați de or
ganizațiile U.T.C. din cele două 
Secții , activitate câre a căpătat 
denumirea de muncă patriotică 
de specialitate. La început, pri
mele acțiuni au fost sporadice 
și neoficializate. Dar ele au de
monstrat rapid că stat viabile, 
că ideea i-a cîștigat ușor pe ți
neri. Ca Urmare, în anul 1974, 
In institut s-a oficializat Și ge
neralizat această formă de par
ticipare suplimentară ă tinere
tului la rezolvarea sarcinilor de 
plan, a Cărei eficiență se expri
mă deopotrivă printr-o contri
buție sporită la creșterea „pro
ducției11 institutului și prin am- 

mate- 
___ U.T.C. 

activităților 
și Sportive ta

plificareâ posibilităților 
riale a organizațiilor 
pentru susținerea 
culturale, turistice

folosul membrilor săi. Căci, tre
buie spus, pentru acele obiective 
contractate cu beneficiarii, dar 
neacoperite prin plan, comitetul 
U.T.C. pe secție încheie 
contracte cu conducerile admi
nistrative ale acestora. Comi
tetele U.T.C. se obligă să rezol
ve temele în afara orelor de 
program, iar conducerile secții
lor să verse în fondul extrabu
getar al organizației cota parte 
corespunzătoare manoperei. în 
felul acesta s-a creat și un pu
ternic stimulent material care 
determină participarea a peste 
50 la sută dintre tinerii de dife
rite grade de Calificare — mun
citori, tehnicieni, cercetători — 
la această forfhă de activitate. 
Rezultatele n-au întirziat să a* 
pară. în anul 1975 s-au reali
zat pe această cale lucrări su
plimentare de fflicroproducție, 
servicii și cercetare in valoare 
de peste 1 000 000 lei. Este vorba 
de lucrări din ce în Ce mâi com
plexe, care au evoluat de la 
șlefuirea unor oglinzi laser, la 
producția de dispozitive laser, 
de aparatură electronică, la asis
tența în domeniul ingineriei nu
cleare. iar pentru acest an, ti
nerii de la LF.A, îȘi propun să-și 
dubleze Contribuția, incercînd să

sub'

lncludă fn sfera acestei activi
tăți și unele lucrări care ies din 
domeniul de activitate al insti
tutului, dar care iși au originea 
in ideile tehnico-ștlințifice ale ti
nerilor din institut. Exemplul cel 
mai reprezentativ in acest sens 11 
constituie un aparat avînd largi 
și apreciate aplicații in labora
toarele de orientare profesională 
și psihologie din unitățile de în- 
vățămînt. Conceput inițial de 
cercetătorul Claudiu Georgescu, 
apoi reproiectat și perfecționat 
cu sprijinul unui colectiv mai 
larg format din tineri de diferi
te specialități, el urmează să 
facă obiectul unei microproduc- 
ții în vederea utilizării labora
toarelor unităților de invăță- 
mînt. La realizarea acestuia 
se va urmări pentru prima dată 
atragerea în cadrul muncii pa
triotice de specialitate și a al
tor tineri de pe platforma de la 
Măgurele, in special a elevilor 
liceului de profil. „în felul a- 
cesta — conchidea Vlad Vălea
nu, președintele comisiei de 
creație tehnico-științificâ din 
I.F.A. — facem un nou pas spre 
dezvoltarea acestei inițiative; 
pas care se caracterizează prin 
includerea unor tetne propuse 
de tineri, ceea ce, evident, vă 
atrage și o participare mai lar
gă, prin promovarea cercetării 
interdisciplinare pe bâză consti
tuirii unor echipe mixte care să 
cuprindă tineri din diferite sec
ții ale institutului și chiar din 
afara acestuia".

Grupaj realizat de 
VIRGIL SIMION

■f't
4-î‘.

Concepută ea 0 mo
dalitate de transfer 
operativ a Ceea ce 
este sau poate deveni 
experiență pozitivă, 
această rubrică inse
rează acele inițiati
ve, idei și opinii, cu 
caracter de noutate, 
aparțintnd unor or
ganizații sau unor 
tineri, care vizează 
dezvoltarea mișcării 
..Știință, tehnică, pro
ducție" Ia nivel lo
cal sau național. Ele 
pot fi depuse pe a-

■ dresa redacției și pot 
fi extrase urmărind 
regulat ziarul nostru. 
„Dobinda" colectivă 
pentru o idee depusă 
in banca noastră 
poate fi înzecită sau 
chiar însutită.

• „Oferim pentru 
organizațiile 
din unitățile 
triale sau din 
unități social-econo- 
mice interesate, din 
școli fi facultăți de 
profil, un fel de 
„export" de idei și 
cunoștințe științifice 
sub forma unor con-

U.T.C. 
indus- 

alte

ferința de informare. 
Ne-am adresat in a- 
ceit sens și Comite
tului U.T.C. al sec
torului 6 prezentind 
chiar*o listă de teme 
și de' lectori care ar 
putea să le prezinte. 
Deocamdată, numai 
cu organizația U.T.C. 
de la Întreprinderea 
„Vulcan" am stabilit 
modalitățile Concrete 
de a ne aduce pe 0- 
ceastă cale sprijinul 
in ridicarea nivelului 
de pregătire profe
sională și de infor
mare tehnico-științi
fică a tinerilor care 
nu lucrează in cer
cetare. Așteptăm să 
fim solicitați și de 
alte organizații". 
(Vlad Văleanu, pre
ședintele comisiei de 
creație tehnico-știin- 
țlfică — institutul de 
fizici atomică — 
București).

• Preocuparea 
noastră este nu nu
mai de a colecta fi 
inventaria ideile de 
cercetare care ar pu
tea fi dezvoltate fi

valorificate in cadrul 
unor colective, dar și 
de a găsi modalități
le de stimulare, creș
tere și depistare Ști
ințifică a potențialu
lui de creativitate al 
tinerilor. Sintem in 
faza cind încercăm 
să punem la punct, 
in colaborare cu In
stitutul de cercetări 
pedagogice și psiho
logice, un curs de ini
țiere în probleme de 
creativitate, 
mai ' " 
care lucrează in Ca
drul comisiei de cre
ație tehnico-științifi
că. Dacă inițiativa se 
va dovedi viabilă și 
eficientă, o vom ex
tinde la nivelul ma
jorității tinerilor din 
institut". (Vlad Vă
leanu, președintele 
comisiei de creație 
tehnico-științifică din 
l.E.A. — București).

adresat
intii activului

• „Noi considerăm 
ei organizațiile UTC 
din institufiile de 
cercetare pot ți tre
buie să-fi aduci o 
mai mare contribuite

la educarea și for
marea altor categorii 
de tineri in spiritul 
pe care-l reclamă im
perativele cincinalu
lui revoluției tehni- 
co-științifice. O echi
pă de tineri Cercetă
tori s-a deplasat în 
comuna Gropnița tin
de a conferențiat 
despre laseri și cal
culatoare. Ne pro
punem, de asemenea, 
să elaborăm lucrări 
metodologice în spri
jinul tinerilor mun
citori și tehnicieni, 
elevi și studenți. O- 
ferta noastră, deo
camdată generală, 
așteaptă, pentru a se 
concretiza, 
rii". (Dan 
cretarul 
U.T.C. din 
de chimie 
leculară „Petru Poni“ 
— Iași).

In acest sens, cre
dem că tinerii de la 
„Petru Poni" ar pu
tea fi mai mult spri
jiniți de comisia de 
resort de pe lingă Co
mitetul județean Iași 
al U.T.C.

beneficia- 
Gilea, se- 

biroului 
Institutul 

macromo-
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Președintele Republicii Socialiste România, N IC O L A E 
CEAUȘESCU, a primit din partea reginei Olandei, IULLANA, 
următoarea telegramă :

Mulțumesc foarte mult Excelenței Voastre pentru foarte amabilele 
felicitări și bunele urări, adresate cu ocazia zilei mele de naștere.

Soțul meu și eu personal păstrăm o excelentă amintire primirii 
călduroase și zilelor de- neuitat petrecute ir. patria dumneavoastră.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, MANEA MÂNESCU, a primit din partea președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, MAHMOUD AL-AY- 
OUBI, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru felicitările adresate cu ocazia sărbătorii na
ționale a Republicii Arabe Siriene. Vă urez sănătate și fericire, iar 
poporului dumneavoastră prieten progres continuu.

Sint convins, Excelență, că relațiile de cooperare dintre cele douâ 
popoare și țări ale noastre, încununate de acordurile și vizitele reci-

Peste t de uteciști. munci
tori. elevi, specialiști din Între
prinderile și instituțiile Capitalei 
au participat de-a lungul mai 
multor sâptâmlni la coiocvtl eu 
teme inspirate din istoria patrie:, 
a mițeani muncitorești s> a 
P.C.R.. organizate de ComiienJ 
municipal București al U.T.C. si 
Muzeul de istorie al P.epubtiea 
Socialiste Români* sub genericul 
..Viitorul vine din Istoria neamu
lui-. în urma mai multor astie: 
de acriual au fost formate opt e- 
eb:pa;e de tineri. reprezenrtnd 
comitetele V.T.C. ale ■iiieritelor 
sectoare din Capiiaiă. care s-au 
întrecut ieri. tr. aula Muzeului de 
istorie *1 R S.P . intr-un uuere- 
sant concurs cu pcbbc la care au 
aaictat peste «M de uteciști. Con-

e-umil. organizat in cinstea anl- 
vervâm 1 Si ce ani de ia crearea 
P.C.P si !n pregătirea Congresu
lui educației politice și culturii 
socialiste, a avut drept scop evo
carea -.-.ir momente importante 
dk lupta poporului român, a cla
se: m-_-r.:oare si a P.C.R. A fost

-- -r ecr.ipajul sec- 
ȘBralBt LTJt. format din strunga
rul kr Trandzfm. mecanicii Ma
rin Ge s victor viasceanu. Pe 
următoarele locuri s-au clasa e- 
e.'-pa.e:» sectorului 5 st respectiv 
sectorî. pe scena concursului 
ap e- - »• apm mai multe forma
ți- armst ce a.e unor organizații 
VTC. <tn Capitală și de la A- 
sece_; tiues euilui.

M. XICOI.AE

proce. se vor dezvolta și vor cre.- e rr.^reu in interesul celor douâ 
țări și popoare prietene, al păcii și înțelegeri: mor.male.țâri și popoare prietene, al păcii

PROTOCOL
Miercuri a fost semnat, la 

București, Protocolul privind 
cooperarea între Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimen
tare al Republicii Socialiste 
România și Ministerul Agricul
turii și Reformei Agrare al Re
publicii Algeriene Democratice 
și Populare.

Documentul prevede coopera
rea in domeniul creșterii și in- 
grășăril animalelor, al produc
ției de semințe și de legume, 
precum și al amenajării fun
ciare a unor zone colinare și 
montane.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, iar din 
partea algeriană de Tayebl 
Mohamed Belhadj, membru al 
Consiliului Revoluției, minis
trul agriculturii și reformei a- 
grare.

înțelegerii mondiale.
tute probleme privind etapele și 
aplicațiile structuralismului ma-. 
tematic, aspecte ale cercetărilor 
din domeniul etnologiei, istoriei 
medicinii și biologiei, pedagogiei 
și psihologiei. O ședință -.-* fi 
consacrată unor comunicări re
feritoare Ia școala românească 
de farmacie și repretentar.-Jor 
ei. Vor fi. totodată, abordate 
unele probleme ale criticii lite
rare contemporane.

SOSIRE

Din partea Inspiratului General al Miliției
■

★
ministrul algerian al

Miercuri seara, a sosit ta Bucu
rești Kairallah Talfah. președin
tele comisiei pentru selecționarea 
și promovarea cadrelor de stat 
din Irak, care va face o vizită 
de prietenie ta țara noastră.

La aeroport, demnitarul ira
kian a fost salutat de tovarăș:: 
Emil Bobu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat șt loan Ce- 
terchi președintele Consiliului 
Legislativ.

COLABORARE

*9

Seara, 
agriculturii și reformei agrare ■ 
părăsit Capitala.

CURS

CU TOATE FORȚELE LA iNSĂMlNȚAREA
7

ULTIMELOR SUPR
• ARAD

an

ta aceste zile, lucrătorii ogoa
relor iș; concentrează eforturile 
la executarea insămințării po
rumbului pe ultimele suprafețe 

Așa. bunăoară, meca
nizator;: folosind din plin fie
care oră bună de lucru au reu
șit să introducă in sol sămința 
de porumb pe mai bine ce 
7SOO* h* Ptaâ in prezent, a- 
proape W de unitâti agricole eo-

raza suprafață pre
tai in două zile, aid

eiat pe ta
rn*: râm**

FEȚE CU PORUMB

La Academia „Stefan Gheor
ghiu", in cadrul Școlii centra
le de pregătire a cadrelor sin
dicale. s-a deschis, miercuri 
după-amiază. cursul pentru ac
tiviști sindicali din unele țâri 
arabe, organizat de Uniunea 
Generală a Sindicatelor din 
România.

Directorul general adjunct al 
Radioteleviziuaii rwpsâ»»», lonițâ 
Bujor, și directorul general ad
junct a! Institutului Cuban de 
Rad: o televiziune. Antonio Molto 
Martorei, au semnat, miercuri 
Ia București, planul de tac-u 
privind colaborarea Intre ceie 
douâ instituții.

★
Tot la București a fost wb>- 

natâ o înțelegere de colaborare 
Intre Radioteleviziune* români 
și Televiziunea
„Observator- — Canal 1*.

SPORT • SPORT
tQscz-* c
earr?1 ori

SESIUNE
La București au început 

miercuri lucrările unei sesiuni 
științifice, organizată de Comi
tetul român de istoria și filozo
fia științei. Timp de trei zile, la 
sesiune, care se desfășoară in 
aula Academiei Republicii So
cialiste România, vor fi dezbâ-

RECEPȚIE
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Israelului, ambasadorul aces
tei țâri la București, Yohanan 
Cohen, a oferit miercuri după- 
amiază. o recepție.

CONDIȚII EGALE DE MUNCĂ Șl DE TRAI

de semănat cu această cultură 
aproximativ 7 000 ha. Cu supra
fețe mari se înscriu consiliile 
intercooperatiste din Sebiș, Să- 
virșin și Beliu. Comandamentul 
agricol județean a luat măsuri 
de Întrajutorare a acestor uni
tăți. prin trimiterea de forțe 
mecanice la unitățile din con
siliile intercooperatiste aminti
te. Astfel, in maximum trei 
zile bune de lucru și in 1ude- 
țul Arad semănatul porumbului 
va fi încheiat.

la pregătirea 
cele aproape 
rămase a se 

porumb sînt 
a se intra cu

ALBA

ționeazâ intens 
terenului. Astfel, 
4 000 de hectare 
insămînța cu 
discuite, urmind
semănătorile. Echipele de mun
că constituite, pâstrind constan
tă viteza zilnică la semănat de 
peste 2 000 ha. dau garanția în
cheierii acestei lucrări in două 
zile bune de lucru. De fapt, 
multe cooperative agricole și 
din acest județ. Intre care Aiud, 
Ciumbrud. Girbova, Rădești, au 
terminat lucrarea pe Întreaga 
suprafață planificată.

manuală pe 110 ha eu sfeclă de 
zahăr, iar împreună eu meca
nizatorii 
țeze 60 
pură șl 
legume.

au reușit să însămln- 
hâ fasole in Cultură 
să planteze 115 ha eu

© SATU
MARE

în județul Alba, unde pînă 
eu puține zile in urmă termo
metrul a menționat constant 
temperaturi scăzute, semănatul 
porumbului — cu toată vădita 
hărnicie a oamenilor de aid — 
a fost nevoit să înregistreze un 
ritm mai test- Odată cu Imbu- 
nătâțirea vrem:', pămintul s-a 
i-.câlr •. ; la ora actuală el este 
tocmai bun că primească
mtața. Festru aceasta, ta Alba 
au '.oe potermea concentrări de

• ILFOV

»â-

Din Sinești. corespondentul 
nostru Marin Nicolae, ne anun
ță că cele douâ cooperative a- 
gricole de pe raza comunei au 
Încheiat astăzi (n.n. ieri) semă
natul porumbului pe întreaga 
suprafață de 1634 de hectare 
Printre cei care și-au adus un 
aport deosebit la reușita cam
paniei se numără șl mecaniza
torii Petre 
lexandru, 
îvan Ene. 
cooperatori

Oamenii muncii din agricul
tura județului Sătu Mar® âu 
încheiat, miercuri, semănatul 
porumbului în condiții bune și 
la un nivel calitativ superior.

în prezent, toate eforturile 
lor Sint concentrate la întreți
nerea culturilor de 
de zahăr, cartofi 
Oamenii muncii de 
județului, români,
germani și de alte naționalități, 
stat ferm hotăriți să 
în timp optim și lâ 
nivel calitativ toate 
agricole din perioada 
mează.

gtîu, sfeclă 
și legume, 

pe ogoarele 
maghiari,

Simion, Nicolae A- 
Florea Cristache și 
Totodată, membrii 
au efectuat praștia

execute 
un Înalt 
lucrările 
ce ur-

Grupaj realizat de 
OVIDIU MARIAN

• ș

Foto: GH. CUCU

ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI

PRODUCȚIILOR DE FURAJE

(Vrmare din pag. 1J
ței și suveranității sale națio
nale. în aceste multe veacuri 
de zbucium, acest popor a cu
noscut pe propria sa piele ce 
înseamnă inegalitatea, asuprire* 
și subjugarea. Astfel s-a îm- 
plintat adine în mintea și su
fletul românului stima și pre
țuirea pentru semenii de altă 
limbă cu care și-a împărtășit 
de-a lungul istoriei, la bine și la 
rău. viața și soarta. Rădăcinile 
convingerilor și sentimentelor 
internaționaliste care animă a- 
cest popor trebuie deci cău
tate în trecutul îndepărtat al 
istoriei sale. Nu este o simplă 
întîmplarg că. chiar și în cele 
mai negre vremuri, ca acelea 
ale dictaturii fasciste, in Româ- 
nța. cercurile conducătoare afla
te la putere n-au îndrăznit să 
meargă cu fărădelegile atît de 
departe, să comită acte de ge
nocid, -ca cele ce au avut loc 
prin alte părți. Acestui popor 
i-a repugnat dintotdeauna națio
nalismul. șovinismul, iredentis
mul. Ar fi, firește, greșit să 
trecem cu vederea peste mani
festările șovine, huliganice, chiar 
crimele odioase săvirșite in tre
cut Și în " 
burgheze nu s-au 
nimic in lături, 
lor de a dezbina pe cei ce mun
cesc, ațițînd cele mai primitive 
și josnice instincte : legionarii si 
fasciștii au intensificat pină Ia 
paroxism propaganda naționa
listă, dar raza ei de eficiență 
n-a ajuns la poporul cel ade
vărat. la țăranii și muncitorii, 
la intelectualii patrioți, veninul 
aCestei propagande n-a fost in 
stare să altereze substanța sănă
toasă, simțul de dreptate și o- 
menie al acestui popor.

Atunci, cind după cucerire* 
puterii de către Clasa muncitoa
re, Partidul Comunist Român a 
trecut la rezolvarea marxist-le- 
ninistă a problemei naționale, el 
a dat viață, la nivelul cerințelor 
evului cel nou inaugurat în is
toria țării, unor convingeri _ și 
simțiri de mult și adine implîri- 
tate în sufletul și conștiința po
porului român. Pe o asemenea 
moștenire morală, specific ro
mânească, a fost țesută și apli
cată linia partidului nostru In 
problema națională, generind 6 
experiență teoretică și practică 
de cea mai măre importanță 
pentru întreaga gîndire marxist- 
leninistă.

Mi-a? îngădui să relev în acest 
context cîteva din concluziile de
osebit de semnificative pentru 
politica Partidului Comunist 
Român în problema națională, 
politică în a cărei elaborare și 
realizare, secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ocupă un loc 
de cinste. Ea este rezultatul unei 
viziuni Strict științifice asupra 
problemei, în Centrul ei situ- 
îndu-se sarcina asigurării ega
lității depline pentru toată su
flarea acestei țări, pentru . toți 
cetățenii fără deosebire de na
ționalitate. Egalitatea presupune 
însă, ca 6 condiție «ine qua 
non, existența unei baze mate
riale egale pentru toți. Așa cum 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „în fond, egalitatea 
în drepturi se realizează numai 
atupei cind sînt create condiții 
egale de muncă și de trai, cind 
se acționează pentru a se făuri 
o puternică bază materială care 
să asigure oamenilor muncii o

PENTRU TOȚI FIII PATRIEI 
viață cu adevărat liberă și in
dependentă... Egalitatea in drep
turi poate fi realizată in mod 
real numai atunci cind se ac
ționează ta mod ferm pentru 
crearea condițiilor materiale «i 
spirituale, ca omul să se poată 
bucura din plin de toate binefa- 
cerile civilizației, ale socialis
mului".

Iată motivul pentru care parti
dul și statul nostru acordă cea 
mai mare importanță dezvoltă
rii și ridicării gradului de civi
lizație al fiecărei așezări, dez
voltării armonioase a forțelor de 
producție pe fr.treg cuprinsul 
țârii. O altă cale de asigurare 
efectivă a egalității materiale și 
spirituale pentru toți, deci 
pentru cetățenii aparținînd 
ționalităților conlocuitoare, pur 
și simplu nu există.

Se știe cit de mare este a- 
portul teoretic al științelor so
ciale românești Ia elucidarea lo
cului și rolului națiunii și a sta
telor Uațiohale în epoca noastră. 
Experiența noastră proprie, cit și 
analiza riguros științifică a dez
voltării general-umane. ne-au 
demonstrat, fără putință de tă
gadă. că lumea in care trăim va 
râmine încă pentru foarte mul
tă vreme o lume a națiunilor si 
a statelor naționale. Omul vede 
și va continua să vadă lumina 
zilei intr-un anumit cadru te
ritorial și etnic : el eapMâ. de 
regulă, din naștere, o patrie, o 
identitate națională, o limbă ma
ternă. în consecință, pacea și 
liniștea, bunăstarea și progresul 
pe planeta noastră presupun, in 
mod obligatoriu coexistența prie
tenească. colaborarea și coope
rarea Intre națiuni și state na
ționale libere, pe bâza respectu
lui reciproc al independenței și 
suveranității, al neamestecului 
in treburile interne, al dreptu
lui pentru fiecare Popor de â 
trâi liber și de â decide singut 
modul său de viață, destinele 
sale naționale.

în virtutea aceleiași logici 
care a dezvăluit concluzia Via

a Bonte-ct a otzti- 
vietorie. de data 

fa's reprezer’attvei

V

și
na-

România : cercurile 
dat de la 

în încercările

bilității tacă pentru foarte Bol
tă vreme a categoriei *xial-«to- 
riee a națiunii, par&cul aoetr-j a 
ajun* Ia comringerea că. alArizi 
de sațioe. g natioetajitâtițe 
eotttaetxitoare var coc.ținu eâ-*i 
pâztreze fa deecrazi tetregf: pe
rioade de cooatrmre a «oezis- 
■ohB * *■!■ I M~1 l~TT tap lie 
et-.că.

Aș mai adăuga ta această or
dine de idei O cocriaaLâ ie 
principiu valabilă pentru întrea
ga poiiticâ a partidului neecru. 
aceea de a nu accepta procese 
sociale încheiate, 
toate problemele vieții 
politice fa lumina mișcă: 
neîntrerupte, legice p care «a a- 
plică din plia și in politica sa 
față de natimalitâti. Pentru 
partidul nostru, nafioaalitătile 
conlocuitoare teprezintâ catego
rii sociale, supase și ele in 
virtutea miscăr-.:. a progresului 
generaL schimbărilor, existența 
lac fa timp ridică inevitabil, zi 
de xl. mereu noi probieme. care 
cer noi rezolvări. întilnirile «is- 
tematiee a-e secretarului general 
al partidului cu consiliile na- 
tkmalitâtilor. cu reprezentanții 
populațiilor conlocuitoare ser
vesc tocmai unei cunoașteri di
recte a problemelor noi care «e 
ivesc, găsirii împreună a râe- 
punrjriloc celor mai adecvate, a 
rezolvărilor celor mai po<! A ite.

în toate momente'» mari <i 
decisive ale conviețuirii lor de 
secole, oameni: muncii, fără deo
sebire de naționalitate; s-au a- 
flat pe acel-ași baricade, fafrtm- 
tind aceiași dușmani. aDărînd 
acelâși pâmînt. împreună au 
cucerit libertatea «: indepen- 
ța patriei, pe care, nb condu
cerea partidului, au eliberat-o 
de exploatare și au înălțat-o pe 
Culmi r-banuite. Si tot Împreu
nă. tnsufletiti de același crez și 
de aceleași idealuri, edifică vii
torul ei comunist, transpun ta 
faptă mărețul Program al Parti
dului Comunist Român.

ice în

de a urmări 
social- 
rii iot

Turweul continuă aeiăr cind 
pregzaraate două e».ap» Dt- 

■tibeaus. <u teeepere de La ora 
K aa vor BMga*a JttMlB 
România 3—Cuba: B_.z«r-a— 
Austraua p Ungaria—L'.MA. 
iar după-antiază. de ia ăn lă 
sint programate nieclsr'» Aaa- 
tratia—Romi- a B l'JlțS- 
Bulgana și România A—Urgă
ri*

a-a- 
îom de toate vtrMle. 

Flor»s«ca n-a redeș^his 
pentru cei dumei sâ 
înotul de agrement, pa- 

de 
ii su-

• O veste buni pe-tru 
lorii de 
Bazinul 
porțile 
practice 
rai»! erganizindu-se și cur* 
inițiere pentru copii. Reiat 
piiisentare la telefon 79 37 Să.

Un anse-nblu de mor: estari culturale prilejuit de deschi
derea sezonului turistic estival la care sinteți invitați să 
porticoati.

La î ești, in zilele de 15 ți 16 mai, ora 18,30, la Pa
ri.' Sat-, c si Cu-.- va avea loe festivalul „România 

c ic erscc* Sc-ectcre e ce muzică ușoară și folk, cu partici
parea ucot soliști de prestigiu.

o Pa'ctu Sportu-loz și Culturii va găzdui o expoziție 
turistică oe fdtograGi.

o Sa e-c câtt ș tipâriturifor turistice, expoziția de pictură 
Rc-â-ia văzută de copiii lumii* și o expoziție de produse 

culincre cu vinzore.
o S mbătă 15 mai, orele 15,00-18,00 in Parcul Tineretului 

concurs de korting, iar duminică 16 mai, orele 10,00—13,00 
„balet automobilistic* Susținut de ași oi volanului.

O Ma-ifestâ'i s-. lore in organizarea oficiilor județene de 
turism vor avea lac in principalele orașe din țară.

o In Capito'â, biletele pentru concerte se pot procura la 
cosele special amenajate la Palatul Sporturilor și Culturii, 
precum și ia responsabilii culturali din întreprinderi și insti
tut:, iar in provincie Io oficiile județene de turism, care vor 
organiza excursii speciale la București și in alte orașe din țarâ.

PUBUTURISM

fotoș-c 
Cârtii $i 

tăria văzută de

în județul Neamț, pajiștile 
ocupă aproape 20 la sută din 
suprafața arabilă. Măsurile a- 
doptate de organele agricole ju
dețene urmăresc de aceea spo
rirea producției de masă verde 
la hectar, a potențialului pro
ductiv al fiecărei pășuni și fi
nețe. „Pină in momentul de 
față — ne spune Anton Luca, 
director general adjunct al di
recției agricole județene — am 
defrișat, curățat de mărăcini- 
șuri și resturi vegetale și am 
aplicat îngrășăminte naturale 
pe mai bine de jumătate din 
suprafața pășunilor și fînfițelor. 
Acolo unde am văzut că sînt 
posibilități de irigare, este ca
zul parcelelor din jurul comu
nelor Costișa, Gherăiești, Pfldo- 
leni, Trifești. am început să a- 
menajăm sisteme locale. Acestor 
acțiuni li se mai adaugă ame
najarea de pășuni model pe 
circa 1 000 hectare, precum și 
combaterea eroziunii salului și 
desecări pe 700 hectare".

Raidul întreprins prin măi 
multe unități agricole a relevat 
faptul că in toate localitățile, 
dar mai ales acolo unde zoo
tehnia deține o pondere mare, 
— Țibucani. Girov, Podcleni, 
Roznov, Săbăoani și altele — 
cooperatorii; tineri si vîrstnici, 
participă susținut la lucrările 
de întreținere și exploatare a ■ 
pășunilor și fînețelor. Pină a- 
cum ei au curățat de buruieni 
și mărăcinișuri peste 6 000 hec
tare, au fertilizat cu îngrășă
minte naturale 2 000 hectare și 
au efectuat lucrările de regene
rare și suprațpsămînțare pe 500 
hectare. Concomitent cu efee-

tuarea acestor operații, locuito
rii din Tirgu-Neamț, Răucești, 
Oglinzi, Petricani, Oniceni au 
deschis șantiere locale de mun
că patriotică prin care și-au 
propus să efectueze lucrări de 
desecări și combatere a eroziu
nii solului pe 300 hectare.

La realizarea acestui impor
tant obiectiv — sporirea pro
ducțiilor de furaje — o contri
buție de seamă’ tși aduc și ti
nerii, membrii organizațiilor 
U.Tj_C., care, constituiți în bri
găzi, participă pe numeroase 
șantiere locale la efectuarea lu
crărilor de întreținere a pajiș
tilor. La Bozieni, de exemplu, 
timp de zece zile, cite 65 bri
gadieri au plantat peste 20 000 
puieți salcîm în vederea fixă
rii terenului din zona rîului 
Bozianca. O altă acțiune uteeis- 
tă, de aceeași amploare și în 
același scon, are 16c și la Ict’.- 
șești. La Boteștl — unul din 
cele mai mari șantiere ale ti
neretului din județ, zilnic, pes
te 70 uteciști confecționează 
fascinele necesare consolidării 
digurilor și terenurilor erodate. 
Valoarea totală a lucrărilor exe
cutate de tineri pe cele trei 
șantiere va atinge în final 
suma de 2,2 milioane lei. Con- 
semnind acest rezultat, notam, 
de asemenea, faptul că organi
zația județeană de tineret s-a 
angajat să efectueze, in acest 
an, lucrări de întreținere și ex
ploatare a năsunilor șl finite
lor pe 18 000 hectare, din care 
10 000 hectare în cinstea celei 
de-a 53-a aniversări a P.C.R.

DUMITRU DUCA

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI-Universitatea din Craiova
ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI:

FACULTATEA DE STTINTE 
ALE NATURII

tlgebrâ-fnfermatici 
poziția 12.18. disci- 
Matematici speciale 
economie. — Mode-

Cateta de
• Lector.

plinele: — 
aplicate fa __ ____
lareâ fenomenelor economice, 
— Modelarea fenomenelor eeo- 
nomieo-financiare;

• Lector, poziția 1.2.20. disci
plina: — Conducerea sistemelor 
econormee.

Catedra de contabilitate 
și economie agrară

• Asistent, poziția 3.3.25, dis
ciplinele: — Proiecte economice, 
— Prelucrarea electronică â in
formațiilor economice, — Pre
lucrarea electronică a informa
țiilor financiar-contabile.

Astăzi se deschide
„BAZARUL
Amplasat* in binecunoscu

tul vad comercial al Capita
lei, din zona Curții Domnești 
— devenită in ultimii ani și 
punct de atracție turistică — 
vechea stradă a Lipscanilor, 
purtind acest nume incâ din 
anul 1750, a îmbrăcat haine 
noi. Au fost reparate și zu
grăvite fațadele a 70 de clă
diri la parterul cărora func
ționează unități comerciale, 
au fost schimbate firmele la 
40 magazine, s-a refăcut pa
vajul pe întreaga suprafață 
a străzii, aU apărut numeroa
se reclame noi. De aseme
nea au fost restaurate 
trcgime trei clădiri 
cărora li S-a redat 
arhitectonic inițial.

Toate magazinele din ba
zar âu fost dotate eu mo
bilier nou, funcțional, care 
permite o mai bună expu
nere și manipulare a măr-

în în
vechi, 
stilul

LIPSCANI"
furilor. Cumpărătorul poate 
*ăsi aici un sortiment deo
sebit de bogat de articole 
de îmbrăcăminte și Încălță
minte pentru toate Tîrstele, 
articole de galanterie și mer
cerie. articole pentru copii 
ș.a. Unul din punctele de 
mare atracție il constituie 
grupul de magazine din pa
sajul ..Hanul cu Tei". Pen
tru descongestionarea su
prafeței comerciale din in
teriorul magazinelor și îm
bunătățirea desfacerii măr
furilor. in bazar s-a revita- 
lizat comerțul stradal. Astfel, 
in zona Lipscanilor au fost 
montate 30 de chioșcuri, care 
au fost aprovizionate cu O 
gamă largă de mărfuri. in 
mare parte noutăți, șl 96 
tonete mobile amplasate in 
fața celor mai solicitate ma
gazine.

D. H.

Cateta de fizică
• Lector, poziția 1.3.14, disci

plina: — Optică;
• Lector, poziția 1.3.15. disci

plinele: — Dispozitive și cir
cuite electronice, — Electricitate 
Și magnetism;

• Asistent, poziți* 1.3.21, dia- 
eiplinâ: — Fizică.

FACULTATEA DE FILOLOGIE 
$1 ISTORIE

Catedra de limba și literatura 
română, universală și comparată

• Asistent, poziția 2.1.37. dis
ciplina: — Limba română (stu- 
denți străini);

• Asistent, poziția 2.1.38. dis
ciplina: — Limbă română (stu- 
denți străini);

• Asistent, poziția 2.1.39. dis
ciplina: — Limba română 
denți Străini);

• Asistent, poziția 2.1.40. 
eiplina: — Limba română 
denți străini);

• Asistent, poziția 2.1.41, dis
ciplina: — Limba română (stu- 
denți străini).

(stu-

dis- 
(stu-

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE

Catedra de economie, organizare 
și tehnologie a ramurilor
• Lector, poziția 3.2.16. dis

ciplinele: — Organizarea Și pla
nificarea unităților industriale, 
— Programarea în întreprinde
rile industriale.♦

Catedra de planificare și analiză 
economico-financiară

• Lector poziția 3.4.17, disci
plina: — Analiza și optimizarea 
activității unităților economice;

• Asistent, poziția 3.4.25, dis
ciplina: — Conducerea planifi
cată â economiei naționale.

FACULTATEA DE MEDICINA

dis-

dis-

diS-

diS-

Catedra de chirurgie-morfologle
O Asistent, poziția 4.2.13, 

eiplina: — Anatomie;
O Asistent, poziția 4.2.14, 

eiplina: — Anatomie;
• Asistent, poziția 4.2.15, 

eiplina: — Anatomie;
o Asistent, poziția 4.2.19, 

eiplina: — Anatomie;
o Șef de lucrări, poziția 4.2.28, 

disciplina; — Medicină legală.
Catedra de 

chirurgie-morfopatologie
• Șef de lucrări, poziția 4.3.12, 

disciplinele: — Chirurgie, clinică 
chirurgicală, — Anatomie;

• Asistent, poziția 4.3.19, dis
ciplina: — Obstetrică-ginecolo- 
gie.

• Șef de lucrări, poziția 4.4.34, 
disciplina: — Boli infecțioase și 
epidemiologie, profil epidemio
logie:

e Asistent, poziția 4.4.35, dis
ciplina: — Boli infecțioase și 
epidemiologie;

• Asistent, poziția 4.4.36, dis
ciplina: — Boli infecțioase și 
epidemiologie.
Catedra de discipline medicale II

• Asistent, poziția 4.5.3. disci
plina: — Medicină 
clinică medicală;

• Asistent, poziția 
eiplina: *— Medicină 
clinică medicală;

• Asistent, poziția 
eiplina: — Medicină 
clinică medicală;

• Asistent, poziția 
eiplina: — Medicină 
clinică medicală;

• Asistent, poziția 
eiplina: — Medicină 
clinică medicală;

• Asistent, poziția 
eiplina: — Medicină 
policlinică medicală;

• Șef de lucrări, poziția 4.5.25, 
disciplină: — Medicină internă 
— policlinică medicală, profil 
balneofizioteraple;

• Asistent, poziția 4.5.31, 
eiplina: — Neurologie.

internă

4.5.11, diS- 
internă —

4.5.15, dls- 
intetnâ —

4.5.18, dis- 
internă —

4.5.17, dis- 
internă —

4.5.23, dis- 
internă —

dis-

FACULTATEA DE 
ELECTROTEHNICA

Catedra de discipline medicale I
• Conferențiar, poziția 4.4.18, 

disciplina: — Medicină internă, 
semiologie medicală;

• Asistent, poziția 4.4.26, dis
ciplina: —. Medicină internă, se
miologie medicală;

• Asistent, poziția 4.4.27, dis
ciplina: — Medicină internă, se
miologie medicală;

• Asistent, poziția 4.4.28. dis
ciplina: — Medicină internă, se
miologie medicală;

Catedra de electrotehnică
• Lector, poziția 5.L16, disci

plinele: — Mașini termice și 
pompe, — Termoenergetică in
dustrială șt termoficare (combi
nat cu secțiile de subingineri de 
la Tg. Jiu);

• Lector, poziția 5.1.19, disci
plinele: — Instalații îrt construc
ții, — Mașini de construcții și 
tehnologia lucrărilor — Protec
ția muncii în construcții, — Geo
metrie descriptivă și desen teh
nic:
• Asistent, poziția 5.1.20, dis

ciplinele: — Tehnologia mate-

rialelor de construcții, — Insta
lații termice industriale, — Ter- 
rnoenergetica industrială și ter
moficare (pentru secțiile de Sub
ingineri de la Tg. Jiu);

• Asistent, poziția 5.1.22, dis
ciplinele: — Mecanisme, — Ter- 
motehnică și mașini termice 
(fac.), — PdaȘini termice și hi
draulice (fâc.), — Mecanica flui
delor și mașinilor hidraulice, — 
Organe de mașini și mecanisme; 
■ • Asistent, 
ciplinele: — _____ _
nicii, — DeSen tehnic, 
trotehnică, — Tehnica 
lor înalte.

— Centrale termoelectrice, — 
Protecția muncii.

poziția 5.1.37, dis- 
Bazele electroteh-

— Elee- 
tensiuni-

Catodra de mașini și 
electrice

• Asistent, poziția 5.2.25, dis
ciplinele: — Mașini electrice, — 
Mașini și acționări electrice, — 
Acționări electromecanice;

• Asistent, poziția 5.2.26, dis
ciplinele: — Teoria și încercarea 
aparatelor electrice, — Aparate 
electrice și T.T.I., — Apărate
electrice, — Proiectarea ți con
strucția aparatelor electrice;

• Asistent, poziția 5.2.29. dis
ciplina: — Cazane și combusti
bili;

o Asistent, poziția 5.2.34, dis
ciplinele: — Centrale electrice,
— Utilizarea energiei electrice,
— Echipamentul electric al cen
tralelor și stațiilor, — Centrale 
termoelectrice;

• Asistent, jioziția 5.2.36, dis
ciplinele: — Montarea șt exploa
tarea utilajelor, — Producerea, 
transportul și distribuția ener
giei electrice, — Utilizarea ener
giei electrice, — Rețele electrice,

aparate

Catedra de automatizări 
și calculatoare

• Conferențiar, poziția 5.3.4, 
disciplina: — Dispozitive și cir
cuite electronice ;

• Conferențiar, poziția 5.3.6.. 
disciplinele: — Calculatoare ana
logice, — Calculatoare și pro
gramare ;

a Lector, poziția 5.3.10. disci
plinele: — Măsurări electrice și 
electronice, — Măsurări elec
trice :

a Lector, poziția 5.3.12. disci
plinele: — Teoria informației și 
telemccanică, — Teoria informa
ției $i prelucrarea datelor, — 
Utilizarea calculatoarelor;

a Lector, poziția 5.3.17, disci
plinele: *— Dispozitive și cir
cuite electronice, — Calculatoare 
analogice, — Programarea Calcu
latoarelor numerice, — Calcula
toare electronico,' programarea 
Și utilizarea lor:

a Lector, poziția 5.3.18. disci
plinele: — Electronică indus
trială, — Teoria sistemelor au
tomate, — Regulatoare. Auto
matizări complexe și optimiza
rea proceselor industriale:

• Asistent, poziția 5.3.30. dis
ciplinele: — Măsurări tehnice și 
traduetoare, — Măsurări elec
trice Și magnetice, — Măsurări 
electrice;

• Asistent, poziția 5.3.31. dis
ciplinele: — Măsurări electrice 
șl magnetice. -- Măsurări elec
trice și electronice, — Măsurări 
tehnice și traduetoare, — Măsu
rări electrice.

CandidâțH la concurs vor depune Id secretariatul rectoratului 
Universității din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, in termen de 30 
de zile (pentru posturile de conferențiari $i lectori) de 15 zile 
(pentru posturile de asistenți) de la data publicării acestui anunț 
in Buletinul Oficial, cererea de înscriere, la care vor anexa (i 
exemplare pentru posturile de conferențiari ți 1 exemplar pen- 
tfu posturile de lectori șt asistenți) actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Republica Socia
listă România, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 
13 martie 1969, fi de Instrucțiunile Ministerului Educației si In- 
vățămîntului nr. 84539/1969.

Concursul se va ține la sediul facultăților respective, la data 
ți locul ce se vor anunța de către aceste facultăți.
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Deschiderea lucrărilor celei de-a

IV-a Conferințe a U.N.C.T.A.D.

instaurării
unei noi și reale ordini
economice internaționale

>

Manifestare
dedicată

Cu prilejul aniversării
MALTA : hncg>oe ■ Universității din La Va'ieta

PENTRU
TIMPUL 

DV. LIBER

UMiercuri s-au deschis
. Nairobi — capitala Kenyei — 

lucrările celei de-a IV-a Con
ferințe a Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). la care parti
cipă peste 5 000 de delegați din 
153 de state. Delegația Repu
blicii Socialiste România este 
condusă de Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior . 
și Cooperării Economice Inter
naționale.

Dezbaterile conferinței sint 
consacrate in ansamblu exami
nării modalităților susceptibile 
să ducă la înlăturarea decala
jului ce separă țările indus
trializate de cele în curs de 
dezvoltare, la amplificarea cola
borării internaționale și instau
rarea unor relații noi, echitabile 
intre state.

Participant! lor li s-a prezen
tat un mesaj adresat de pre
ședintele Kenyei, Jomo Ke
nyatta. in care se subliniază, 
printre altele, că de la ultima se
siune U.N.C.T.A.D. au fost rea
lizate progrese importante pe 
calea decolonizării. Referitor la 
obiectivele U.N.C.T.A.D., pre
ședintele Kenyei, arăta că pacea 
și securitatea nu vor putea fi 
asigurate, atit timp cit țările 
industrializate nu vor Înțelege 
că statele în curs de dezvoltare 
trebuie să beneficieze și ele de 
bunăstare. El a propus adopta
rea „Cartei de la Nairobi" pen
tru o nouă și reală ordine eco
nomică internațională, la care 
să subscrie atit națiunile sărace, 
cit și cele bogate ale lumii.

Adresindu-se participanților, 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a insistat asu
pra importanței conferinței de 
1« Nairobi. „Trebuie să acțio
năm pentru realizarea decoloni
zării economice și instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale" — a spus el. preci- 
zind că este vorba de fapt „de 
o mișcare de eliberare a ma
selor de mizerie, 
maj și disperare". încrezător 
posibilitățile de a se ajunge

rezultate concrete datorită ne
gocierilor din ultimele luni, pe 
plan internațional. Waldheim a 
ținut totuși să reamintească că 
multe probleme care se află în 
prezent în studiu, sint 
tate de doisprezece ani. 
Waldheim a prezentat 
rinței un plan de restructurare 
a economiei mondiale oare pre
vede, îndeosebi, adoptarea unor 
măsuri in vederea satisfacerii 
nevoilor de alimente ale țări
lor în curs de dezvoltare ; dez
voltarea industrială a acestora 
pină la sfîrșitul secolului ; li
chidarea sărăciei unor largi 
pături de oameni și mai buna 
folosire a forței de muncă ; 
progrese in domeniul științei fi 
tehnicii.

Gamani Corea, secretar ge
neral al U.N.C.T.A.D., a pre
zentat programul de acțiune și 
ordinea de zi a conferinței care 
cuprinde, printre altele, elabo
rarea unei largi strategii pen
tru extinderea și diversificarea 
resurselor țărilor in curs de 
dezvoltare In scopul realizării 
obiectivelor privind accelerarea 
dezvoltării industriale : apre
cierea progresului realizat in 
tratativele comerciale multila
terale. a acțiunilor și a altor 
hotâriri adoptate pe plan mon
dial ; analiza situației pe plan 
monetar ; măsuri pentru solu
ționarea problemei critice a da
toriei mai multor țări in cur* 
de dezvoltare ; acțiuni pentru 
întărirea capacității tehnologice 
a țărilor in curs de dezvoltare ; 
acțiuni pentru Întărirea coope
rării economice internaționale.

în prima zi a lucrărilor con
ferinței au luat cuvintul repre
zentanții Algeriei, Cubei, Bul
gariei, Mexicului.

aniversării
creării P. C R.

independenței de stat a României 
și a victoriei asupra fascismului Dezbaterile din Consiliul

discu- 
Kurt 

confe-

de-a 55-a 
Partidului

PRAGA — în cadrul manifes
tărilor care se desfășoară zilele 
acestea in R.S. Cehoslovacă io 
intimpinarea celei 
aniversări a creării
Comunist Român, la Școala su
perioară politică a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia a avut loc, 
miercuri, o adunare a cadrelor 
didactice și studenților.

Despre semnificația istorică 
s evenimentului a vorbit am
basadorul României ia praga. 
Teodor Haș.

BUDAPESTA — loan Cotoț. 
ambasadorul României la Buda
pesta. a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor români 
din Nyiregyhaza. cu prilejul 
aniversării independenței de stat 
a României și a victoriei asupra 
fascismului.

Cu același prilej, au mai fost 
depuse coroane de flori din 
partea ambasadei române la 
monumentele eroilor români din 
Gyor. Misko’c. Litke. Szeged ft 
Oroshaxa, fiind cinstită astfel 
memoria celor 42 700 ostași fi 
ofițeri români care fi-au jertfit 
viața pentru eliberarea Unga
riei de sub dominația fascistă.

de Securitate

H'

lâ

Pe* 
l a 
uase.

■. nava* *ai țării 
ooâoce- loam 

oferrt na_ercari

rilor Car.‘.-iâ
socar*-: o 11

fires r

foamete, șo- 
în 
la

Declarație 
a premierului

guysnez
în cadrul unei declarații 

cute la Georgetown, primul mi
nistru guyanez, Forbes Burnham, 
a arătat că guvernul său urmă
rește transformarea societății in 
beneficiul întregului popor. „Gu
yana — a spus el — are dreptul 
suveran de a-și alege, în mod 
independent, propriul destin". 
Evidențiind, totodată, că țara sa 
se conduce după principiul ne
intervenției în treburile interne 
ale altor state, Forbes Burnham 
a menționat că guvernul său 
promovează o politică de coope
rare cu statele vecine, fără ca 
aceasta să însemne, in mod ne
cesar, că este de acord că struc
turile guvernamentale din aceste 
state. „Poporul guyanez — a a- 
rătat el — exploatat și supus 
unor umilințe în decursul isto
riei sale și-a ciștigat indepen
dent pe care este ferm hotărit 
să și-o apere, avind, totodată, 
dreptul să-și aleagă propria ideo
logie și propriul drum pentru 
realizarea în practică a obiecti
velor cuprinse în programul gu
vernamental de transformare a 
societății.

fâ-

« ÎN PRIMELE TREI LUNI 
ale arestui an, numărul șome
rilor din Spania a crescut cu 
14 009, informează agenția Lo
gos. în prezent, in țară există 
760 000 de șomeri.

Colaborare româno la oezbo 
ea sa O*.

Vizita delegației Asociației de prietenie

sită la Sof.a. a fosî primită, 
miercuri, de Ludmfla Jivkmra. 
președ.ma Comitotulu: per.zru 
artă s cultură al R. ?. Bul
garia.

La intUmre a participat acai. 
Sa va Ganovscta. ptesec-.r.'.eie 
Asociației de prieten.» taLgaro- 
romănă.

A fost prezent, de asemenea.

/

douâ asocial;., .r^repcaiâ s^re

ffrnsre
-argirea si mianrea z 
kar iegârjn de prie: ț
popoarele român fir
special in domeniul 
ariei.
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• GUVERNUL ANGOLEZ a 
hotărit confiscarea bunurilor 
companiilor transnaționale care 
operau in țară. între întreprin
derile vizate se numără și grupul 
„Cuca", avind acțiuni in indus
tria agroalimentară, industria 
frigorifică, telefoane și in alte 
sectoare ale economiei angoleze.

Alte două decrete guverna
mentale se referă la trecerea in 
proprietatea statului a întreprin
derilor particulare „Sari" fi 
„Nocal", cu acțiuni in industria 
alimentară.

ACORD INTRE T.U.C. $1 
GUVERNUL LABURIST

• NEGOCIERILE dintre gu
vernul laburist și sindicate pri
vitoare la stabilirea politieii sa
lariate pe perioada următoare 
s-au incheiat miercuri prin ac
ceptarea de către Consiliul ge
neral al Congresului sindicatelor 
britanice 
elaborate 
binetului 
prevede, 
economiei și. in primul rind, a 
combaterii inflației, o politică de 
mare austeritate in domeniul 
veniturilor salariate, deși prețu
rile și costul vieții vor crește 
substanțial in perioada iulie 
1976—august 1977.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat 
al Pămintului 
vînd la bord 
fică destinată 
țărilor in spațiul cosmic.

• O FAMILIE DIN ORAȘUL 
JERICHO din Statele Unite a 
depus o plingere la tribunal, a- 
cuzind secta religioasă ..Monn" 
(așa-zisa Biserică a unificării) de 
sechestrarea fiicei lor. in virstă 
de 19 ani. pe rare o impiedică 
să-și intilnească părinții. Fami
lia relevă, de asemenea, ei secta 
Încalcă legislația muncii, refu- 
zînd să o plăteasci pe fiica lor

(T.U.C.) a formulei 
de reprezentanții ra- 
și ai T.U.C. Acordul 

in vederea redresării

satelitul artificial 
„Cosmos-817". a- 
aparatură științi- 
continuării cere*-

fienlru mi 
sectei.

• RAPORTUL OFICIAL 
al Consiliului electoral al 
R.D. Vietnam. întrunit in rea 
de-a treia sesiune, ia Hanoi, 
relevă eă. in cadrul alegeri
lor generale pentru Adunarea 
Națională a întregii țări, de 
la S aprilie. 99.39 1a antă 
din persoanele eu drept de 
vnf 4-au prezentai la urne. 
Ca acest prilej, au fost aleși 
Î4* de depulati din cei 3M 
candidați înscriși pe listele 
electorale. In nici o circum
scripție eiectorală na a exis
tat balotaj. Conducătorii de 
partid si de stat ai R. D. 
Vietnam au obtmut cele mai 
înalte procentaje de rotari In 
eircum-eriptiile ia care as 
candidat.
NAVA-ȘCOALĂ .MIRCEA* M

VENEZUELA
Ia cursul escalei din partal 

La Guaîra. conducătorii uavei- 
scoalâ ..Mirec*" au fast primiți 
și au avut convorbiri la Coman
damentul General al Marinei 
Veaeiuelei. Grupul de ofițeri si 
eteri români au fost oaspeții 
Școlii navale, unde aa avut o 
intilnire prietenească eu ofi
țeri și elevi venezueleni. Ei au 
vizitat, de asemenea, locuri de 
Interes istoric și turistic din 
orașul Caracas si de pe litoralul 
Mării Caraibilor.
ȘEDINȚA CONSILIULUI REVO

LUȚIEI DIN PORTUGALIA
Consiliul Revoluției din Por

tugalia a examinat situația po
litică internă, probleme legate 
de decolonizarea teritoriului Tî- 
morului și stadiul relațiilor eu 
o serie de state — se arată in
tr-un comunicat publicat miercuri 
la Lisabona.

Pe de altă parte. Consiliul Re
voluției a recomandat președin-

cehoslovacă
ta a. gsivvrt

CC

Sale ale Israelului în Cisiorda- 
...a și z*ma Gaza, precum și po
litica expansionistă a Israelu- 

■ □ forma ir.stalârii de co- 
îcnii in teritoriile ocupate, ceea 
ce creează obstacole in calea 
unei păci juste și durabile" în 
Oneniul Apropiat.

Rezuharele recentelor alegeri 
desfășurate in Cisiordania — a 
spus Abdel Meguid — au dove
dit că Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei reprezintă o 
..entitate responsabilă, capabilă 
să stabilească o autoritate națio
nală independentă în teritoriile 
care trebuie să fie eliberate. Ei 
a exprimat speranța că Israelul 
va accepta rezultatele acestor 
aiegtri ca o manifestare auten
tică a voinței poporului palesti- 
r..an de a fi reprezentat prin 
O.E.P.

ek. t
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potroiulut gt geoiociet Cu 
prflrj. toax 
_ actual r persț 
sere a eoCatoock:
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Alegerile preliminare americane
Marți an avu: loc alegeri pre

liminare in statele Indiana. Ala
bama si Georgia, precum st ta 
canitala S.UĂ. Washington.

In tabăra democraților, victo
ria a revenit fostului guvernator 
al Georgie. Jimmy Carter, care 
fi-a consol dat poziția de prin
cipal pretendent la mandatul 
partidului sau Poziția sa a fesa 
puternic Întărită atit prm retra
gerea senatorului Henry Jackson 
dm cursa preliminariilor, al fi 
de recenta hotărire definitivă a 
senatorului Hubert Humphrey 
de a nu lua pacte la nici una dm 
rundele preliminare.

în Indiana. Carter a obținu: “ 
la sută din voturi, in Georgia 83 
la sută și ta Washington 39 la 
sută.

In tabăra republicanilor, pre
ședintele Gerald Ford a obținut 
victoria la Washington, fostul

P-

guvernator ai statuMu Califor
nia. R -na-d Rtagar. ■ dftigat 
•a Indiana, * ș. Georg.a.
După precturnam.» de marți, 
Resgan atreeri pe pre
ședinte itt '.erată total ce 
elector-. : 3» eoctra S3 314 
tor 314 aaa-zzs jeutgi.-af 11 
reahtate - O a- iod ia veoece ta 
majoritatea covmgrioere a aces
tor 314 așa-zto* . nes-ga uu' il 
spnjxnă pe prepedtatele Ford, 
acesta conuxuâ sa răaunâ prin
cipalul pretendent la mandatul 
republicanilor. Ir. pha. victoriile 
lui Reagan in Georgia si Ala
bama sin: cocs.ăerate nerepre
zentative. tatrucăt ia ares’ea au 
contribuit In mare măsură de
mocrații care, potrivit sistemelor 
electorale locale, au putut vota 
atit ta preliminariile lor, ri: p. 
in ale republicanilor.

*

ț 
ț
*

*

l

ț 
ț
*
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• La

Prezențe românești
„D.mi-
pru) a

prietenești

prin mai 
ansamblul

planuri a relațiilor 
româno-cipriote.

• Afk»: in turneu 
incite țâri africane, 
fo c'oric ..Cununa Carpaților‘ a
sun Ținut la Accra un spectacol 
extraordinar la care au fost 
prezeați ministrul culturii și în- 
v&țâmintului al Republicii Gha
na. Owusu Forwoun, personali- 

ale vieții publice și cultu
ra • -ar. 1 ice ghaneze. membri 
ai corpului doplomatic, ziariști.

& f 2

• ^ASÂREA ALBASTRA- pe ecrane. La cinematografele 
<in W&stungton a început să ruleze, de marți, primul film so- 
vieto-american. ..Pasărea albastră-. Bste vorba de o comedie 
sâuz-.ca^ cesp.-e povts.ea a doi irați porniți In căutarea ..pasării 
albastre- a fericirii. Printre vedetele care au participat la reali
zarea peliculei figurează Elisaoe-îi Taylor. Jane Fonda, dansatoa
rea Nadejda Pavlovna și actrița sovieucă Margarita Tereșkova. 
Turnarea flimnh: ficat la Lenin^• deilciok hipeh-
syvsiBLL l .- aparat capabil să detecteze oătaia unei inimi 
umane dincolo de un strat de rocă gros de 15 metri a fost pus 
lapuncx de Academia minelor și a metalurgiei din Cracovia — 
R-P. Poieni. Testele ștânțiiîee au probat fiabilitatea aparatului, 
ce urmează să intre in dotarea echipelor de salvare din mine. 
Xoui detector poate semnala Io-».:- i|e e . cca.i trecînd piin- 

perete gr_-b ue 10 metri, .ar pe cele de timăcop aflate la 
9 dsuk . a de 4M meul • TESTAMENTUL LUI H.H. PUS L-A 
ÎNDOIALA. Cliucra Irvtng, autorul unei false ..autobiografii*- a 
excentricului miliardar Howard Hughes se îndoiește de veridiei- 
t»tea zes^mentnliii descoperit saptâmina trecută. „Pun la în- 
d&tală tet ceea ce a Li^epnns ace^c om. Mă Întreb chiar dacă el 
a -a ? apr_te* a răspuns Irvrng cotidianului de seară

Xît Yorc Pos. . care i-a SGbatat opiiua asupra testamentului. 
> a er r._meroase contradicții existente in doeu-
■MficpHMMBcm reprodus da presa americană și și-a map-..

-_rr *ea de truineroab-e.e greșeli de ortograf.e cu care
e» *• prrtarax ses sx-eataL aees ea neftinc după părerea Iui. 
.jdefiac >a get dafiancznlnl mxbardar* • VACCINUL CONTRA 
«PAT; i Li VIBOIICE EXPERIMENTAT CC succes pe om. 
O edupR de cereettoon de la Facultatea de medicină din Tours, 
Ftaeța. a aseoRas acest eveniment. Incepind din octombrie 1975, 
pe-?tr o suta oe »olur:ari. aleși dintre persoanele prezentind 
rtscul ce contactare & hepatitei viroiice de tip ,.B-, cea mai 
î i - a- z.-.i...: injecut cu vaccin, fără a prezenta reacții se- 
. - it.c r.^.Din cei 4b de examinați în urma acestor
• li. Sc s>< identificat o sinteză de anticorpi protectori 
irr.potriva virusului. In prezent vaccinul este fabricat în cantități 
limt’.ate. in scopuri experimentale, de numeroase laboratoare, 
pommdu-se de la serul extras de la donatorii de singe purtători 
ai artigenei ..HBS“ sau Australia", cunoscută pentru capacita-

ce - se asceta cu virusul hepatitei e AMENDA PENTRU 
POLUARE. Juna americană „Reserve Minning Co.“ a fost sanc- 

r.ată .-•cent cu o amendă de 1 milion dolan de către un tri- 
federal din St. Paul — statul Minnesota — pentru faptul 

de a fi poluat Lacul Superior. între mai 1973 și aprilie 1976, în- 
r-: -.-c astfel re«-.l..e antipoluante impuse de statul respectiv.

i conda.T.zarc constituia un nou episod al conflictului ce 
o-v • ce :r.-_ r am pe apărătorii mediului înconjurător 
tz.ne. Reserve Mmnmg Co-, ce deversează zilnic pină la 67 000 
tone .f aesevn provenind de la uzina aflată pe malul lacului
• brutari In UNIFORMĂ. Pentru prima oară In istoria mu- 
nîcipalitățiîor italiene, autoritățile din Acquiia au făcut apel la 
militari pentru a ..fabrica** și distribui plinea, ca urmare a 
grevei brutarilor, ce durează în acest oraș de peste șase zile. 
Milnarii regimentului 13 artilerie, transformați ad-hoc In brutari, 
se pare că lntimpină unele dificultăți în îndeplinirea noii mi
siuni. Locuitorii orașului sînt de părere că plinea produsă de ei 
este un pic mai grea, din cauza unei needrespunzătoare dozări a 
drojdiei.

—

JOI, I MAI l»î«
CEL ALB, CEL GALBEN, CSL 

NEGRU: Sal» Palatului (orele
17,15: 20,15).

TEROARE PE ULIȚA: Patria 
(orele »; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,39).

rsoi OAMENI ÎN ORA$: Lueea- 
«rul (orele »: 11,15; 13.30: 16; 
18,15; 20.30); București (orele 9; 
11,15: 12,30; 14: 13,15; 20.30); Favo
rit (orele 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

SIMON BLANCO: Scala (orele 
S; 11,15; 13.30; 16; 13,15; 20,30);
Festival (orele 9; 11.15; 13,30; 16: 
18,16; 20.30); Modern (orele 9; 
11,15: 13,30; 15; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL": 
Victoria (orele 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30); Dacia (orele 9;
11.15; 13.30: 15.45: 18 ; 20,15); Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
30.15) .

ARBORELE CU FRUNZE ROZ: 
Central (orele 9.15; 11,45; 13,30; 16; 
18.15; 20.30). ,

PE AICI NU SE TRECE: Lumini 
(orele 9; 12: 16: 19).

FHAT1 DE CRUCE: Doina (orele 
13.15; 15.30: 17,43: 20 - program 
pentru copii — 9,30; 11,15); Bucegl 
(orele 15,43; 18; 20); Popular (orele 
16,30; 18; 20.15).

CURSĂ GREA: Feroviar (orele 
9; 11,16; 13,30; 16; 18,15; 20,80) î
Mendia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,lo; 20.30); Flamura (orele 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 13; 20.15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEfe» 
LAN: Timpuri Noi (orele 14,30) 
16,30: 18,30; 20,30).

mere roșii : Excelsior (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15: M,30);
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16:
13.15; 20.30); Tomis (orele 9; 11.15; 
13.30; 15.45; 13; 20,15).

PASĂRI DE PRADĂ: Grivița 
(o. ele »; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.30) ; Aurora (orele i; 11,15;
13.30: 15.45; 16: 20,15).

ARBORE FĂRĂ RĂDĂCINI 4 
Uni. ea (orele 16; 18; 20).

MR. MAJESTYK: Buzești (orele 
9: 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,15).

CURSA: Lira (orele 15.30; 18:
20.15) .

ZORRO: Moșilor (orele 9: lî; 
15; 18); Cotrocenl (orele 16; 13; 16; 
19).

VIAȚĂ PERSONALA: Drumul 
Sftrii (orele 15,30; 18; 20,15); Vii
torul (orele 15.30; 18: 20).

PRIN CENUȘA IMPERIUț.UIt 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20).

CU MIINILE CURATE; «iulești 
(orele 15.30; 18; 20).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI! 
Pacea (orele 14; 16; 13).

CERCUL MAGIC: Crtngași 
(ora 17).

TOM și jerry: Fioreasca 
(orele 15.30; 18; 20.15).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Munca (orele 15,45; 18; 20).

DICTATORUL: Volga (orele 9; 
11,45; 14,15; 17; 19,45).

REVĂRSAREA: Cosmos (orele 
15,30; 18; 20.15).

păcală: Flacăra (orele 15,30; 
1»).

DARLING LILT: Arta (orele
14.30: 17,15: 20).

CERUL E CU NOI: Vitan (orele 
13,30: 13; 20).

CULISE: Rahova (orele 16; 18; 
29).

DINCOLO DE POD: Progresul 
(orele 15,30, 17,30; 19.30).

evenimej
voionzaî

PBOMAMUL I

16.M — Teieșcoală: 16.30 — Curg 
de limbă germană (nivel mediu); 
17.00 — Fotbal: Universitatea Cra
iova — A.S.A. Tlrgu Mureș. In 
pauză: Telex. La volan; 18.50 — 
Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm...; 19.00 — Atenție la... 
neatenție 1; 18.20 — 1001 de seri; 
1Ș.30 — Telejurnal; ÎO.OO — Flacără 
vie. Partea I. Ciclu de filme do
cumentar-artistice consacrat lup
telor epopeice ale poporului ro
mân desfășurate de-a lungul în
tregii sale istorii pentru indepen
dență, libertate și unitate națio
nală. O producție a Studioului <țe 
film TV, în colaborare cu Stu
dioul cinematografic „AI. Sahia"; 
20,45 — Portativul șlagărelor; 21,05 
—- Meridiane. Emisiune de actua
litate internațională; ai»30 — Re* 
vista literar-artistică TV; M,15 -• 
24 de ore.

PROGRAMUL M

26.90 — Concertul simfonic el 
orchestrei de studio a Radiotele- 
viziunii. Dirijor Ludovic Baci. în 
pauză: Telex, „Dulce Bucovină** 
— reportaj de Aristide Buhoiu; 
22.00 — Muzeul memorial pictor 
Gh. Tattarescu.

Dreptul imprescriptibil al 
fiecărui popor la o viață 

liberă, independentă
„In lumea de astăzi, în care se afirmă tot mai viguros do

rința popoarelor de a trăi libere, în care pe arena mondială 
se manifestă cu putere noi state independente, problema au
tonomiei și neatîrnării fiecărei națiuni, a dreptului suveran al 
fiecărui popor de a fi stăpin in propria țară constituie o legi
tate obiectivă a înseși dezvoltării social-istorice. De respec
tarea acestui deziderat și realizarea acestui obiectiv depinde 
însăși posibilitatea promovării unei politici noi in viața inter
națională. lată de ce este necesară înțelegerea clară și justă 
a conceptului de independență și suveranitate și promovarea 
de către toate statele a unei politici in concordanță cu aceste 
cerințe obiective ale progresului contemporan."

NICOLAE CEAUSESCU
arta politică a lumii contemporane oferă prilejul 
unor caracteristici distincte, al unor concluzii care 
evidențiază fără drept de tăgadă transformările re
voluționare, mutațiile profunde produse în ultimele 
decenii în viața internațională. Apariția și afirma
rea țărilor socialiste; accesul la independență a zeci

și zeci de state, pină recent teritorii dependente de metropolele 
coloniale; avintui luptei de eliberare națională și socială: ridi
carea tot mai hotărîtă a clasei muncitoare, a altor categorii de 
oameni ai muncii din țările capitaliste împotriva exploatării, 
pentru înnoirea democratică a societății; ascuțirea contradicții
lor, agravarea crizei societății capitaliste, cu toate consecințele 
care decurg din această situație, sînt doar cîțiva din principalii 
factori care și-au pus puternic amprenta asupra tabloului ge
neral al Terrei acestui ultim sfert al veacului XX. Analiza știin
țifică. în spirit materialist-dialectic, a evoluției pozitive în ra
portul de forțe — tot mai mult in favoarea socialismului, demo
crației; libertății și progresului — demonstrează că Ia temelia 
schimbărilor revoluționare s-a aflat creșterea continuă a gradu
lui de conștientizare a popoarelor, hotărirea lor de a-și lua 
soarta în propriile miini, de a fi pe deplin stăpine pe viitorul
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tor. D»r>n(* dinieulesuna a taiuror popoarelor de a-și erei u 
□ivita potrivii a>puațuler Ier, de a euuica e aocieiaie a juaiipei 
^octale, a bunăstării, upsilo ee orice forme de exploatare a prins 
rauaciiii puternice, pe măsura ce lupta lor a devenit mai organi
zata, scopurile au lest mai oare, solidaritatea dintre eie a-a 
întărit. Epoca noastră, caracterizau printre altele de aesirama- 
rea sistemului colonial șt de apariția noilor state independente, 
pune cu acuitate problema apucam, in noile coudișii istorice, a 
unui sistem de principii și norme coerente și unitare, care sa 
depașeasca veciuie raport uri devenite anacronice, raporturi in- 
temeiate pe donnna|ie, represiune, dictat, folosirea forței Ș> *- 
memntarea cu lot la. Siaiormc.rea unui ansamblu de principii 
și norme, angajante pentru toate statele — indiferent de regimul 
tor politic și social, de mtmuerea geogralica, de puterea eco
nomică sau militară — căpătă o miporlanfa deoseoiiă in con
dițiile complexe ale vieții internaționale, cmd practica concreta 
a relațiilor intre sute a devenit tot mai interdependentă, pe 
măsura interesului participării unui număr sporit de state la 
soluționarea prooicniclor majore aie contemporaneității, ale des
fășurării revoluției tehnico-științifice, ale intensificării senimbu- 
rilor de valori materiale și sp.r.iuaie, Experiența istorica a va
lidat tară drept de apel ca nu poale exista un climat de Înțe
legere, de coiabuiare rodnică iară a ii asigurate condițiile în
făptuirii dreptului imprescriptibil al fiecărui popor de a-și lauri 
viața așa cum dorește, de a colabora in pace, de a-i fi asigurată 
securitatea. Această cerință obiectivă — recunoscută in nu
meroase documente de certă valoare internațională ea un prin
cipiu suprem — constituie cheia de imită a întregului ansamblu 
de principii.

In ultimii ani, cele mai importante principii de drept inter
național au fost înscrise in zeci de ințelegeri încheiate intre 
state, intre acestea se regăsesc :

— dreptul sacru al fiecărui stat la existență, libertate, inde
pendență și suveranitate naționala ;

— dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî și dez
volta in mod liber sistemul sau politic, economic și social, con
form cu propriile sale interese și iara nici un amestec din afară ;

— dreptul suveran, inalienabil și imprescriptibil al fiecărui 
stat de a dispune de bogățiile sale naturale și de ceieialte re
surse pentru dezvoltarea economică și socială și bunăstarea po
porului său, fără iugerință slrâinâ ;

— deplina egalitaie in drepturi a tuturor statelor, indiferent de 
mărime, nivelul lor de dezvoltare, de sistemul lor politic, eco
nomic sau social ;

— dreptul fiecărui stat de a participa, In condiții de deplină 
egalitate, la examinarea și reglementarea durabilă a tuturor 
problemelor internaționale ;

— dreptul fiecărui stat de a beneficia de realizările științei și 
tehnologiei moderne ;

— dreptul fiecărui stat de a colabora eu toate celelalte state, 
in toate domeniile, pe baza avantajului reciproc ;

— dreptul și obligația statelor, indiferent de sistemul lor po
litie și social, de a coopera intre ele in vederea menținerii păcii 
și securității internaționale, precum și pentru favorizarea progre
sului economic și social al tuturor națiunilor, in special ai țărilor 
în curs de dezvoltare ; .

— obligația tuturor statelor de a nu interveni, sub nici o formă 
și sub nici un pretext, in treburile interne sau externe ale ori
cărui alt stat ;

— obligația statelor să se abțină de a recurge la amenințarea
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ru forța sau folosirea forței Împotriva Integrității teritoriale sau 
independentei politice a orieărui sfat ;

— obligația slaielor de a se abține in relațiile lor internațio
nale de la orice iei de ceastrtagere de ordin militar, politie, e- 
conomie san de altă natură, sub orice pretext, in orice circum
stanțe și sub orice formă, împotriva aitui stat ;

— dreptul inerent al fiecărni stat la legitimă autoapărare, in
dividuală sau colectivă ;

— obligația statelor de a rezolva toate diferendele dintre ele 
exclusiv prin eai și mijloace pașnice ;

— dreptul fiecărui slat la pace și obligația sa de a contribui 
Ia menținerea acesteia ;

— obligația fiecărui stat de a respecta drepturile fundamen
tale ale statelor, care nu sint susceptibile de nici o alterare, și 
pe acelea de sare ele se bucură, în conformitate eu dreptul in
ternațional ;

— îndatorirea fiecărui stat de a îndeplini cu bună credință 
obligațiile asumate in conformitate cu Carta Națiunilor Unite, 
cu alte documente adoptate la Organizația Națiunilor Unite, 
normele și principiile de drept internațional unanim recunoscute, 
precum și acordurile internaționale valabile potrivit acestor 
norme.

politicii sale externe — realiste, con- 
dinamice — România socialistă, pornind 

marxist-Ieninist potrivit eăruia

OMecventă
structive și 
de la principiu] 
intre sarcinile naționale și cele internaționale există 
o strună unitate dialectică, statul și partidul nostru 
desfășoară o amplă și intensă activitate internațio

nală care corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului 
român, cerințelor păcii, securității, progresului și colaborării 
in întreaga lume. La baza acestei politici, Fartidul Comunist 
Român, statul nostru au așezat principii și norme care se bu
cură de o tot mai largă audiență internațională. La întreaga 
activitate de elaborare și înfăptuire a politicii externe a Româ
niei. o contribuție personală deosebită aduce secretarul gene
ral al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

România pornește de la premisa realistă că stricta respectare 
a normelor și principiilor dreptului internațional este condiția 
sine qua non a promovării unor noi relații politice și economice 
intre state, de natură să asigure fiecărui popor, tuturor na
țiunilor o dezvoltare liberă, demnă. „ACESTE PRINCIPII — 
aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu — ÎMBRĂȚIȘATE TOT 
MAI LARG DE POPOARE. SE AFIRMA CU TOT MAI MULTA 
ACUITATE CA SINGURELE ÎN MĂSURĂ SA CHEZASU- 
IASCA RELAȚII NORMALE ȘI FRUCTUOASE ÎNTRE STATE, 
SA EVITE NOI CONFLICTE, SA ÎNSĂNĂTOȘEASCĂ CLI
MATUL INTERNAȚIONAL... NOI CONSIDERĂM CA, ÎN- 
TR-UN ANUMIT SENS, ACESTE PRINCIPII SÎNT PENTRU 
SOCIETATEA OMENEASCĂ DE ASTAZI, PENTRU RELA
ȚIILE DE COLABORARE ÎN LUME, AȘA CUM SÎNT APA 
ȘI AERUL PENTRU EXISTENȚA OMULUI. CUM AM PUTEA 
SA RENUNȚAM LA APA ȘI LA AER? AR ÎNSEMNA SĂ 
RENUNȚAM LA VIAȚA. NU, NU PUTEM RENUNȚA LA A- 
CESTE PRINCIPII. PENTRU CA ELE CONSTITUIE CONDIȚIA 
VIEȚII NOASTRE INDEPENDENTE ȘI LIBERE, CONDIȚIA 
VIEȚII INDEPENDENTE ȘI LIBERE A TUTUROR NAȚIUNI
LOR LUMII".
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Țara noastră este călăuzită de convingerea fermă că numai 

prm promovarea și aplicarea neabătută a acestor principii se 
poate asigura o colaborare nestinjenită între toate statele, în inte
resul fiecăruia in parte, al cauzei progresului și civilizației 
umane, pot li evitate stările de tensiune și conflicte, se poate 
edifica o lume mai bună și mai dreaptă, constituind garanția 
instaurării unei epoci noi in politica mondială. Politica noas
tră externă, prociamînd aceste principii, militează continuu 
pentru aplicarea ior practică, concretă în planul raporturilor 
internaționale, bilaterale sau multilaterale, in soluționarea ma
rilor probleme ale omenirii.

n acest sens, numeroasele tratate de prietenie șl 
Cooperare, declarațiile solemne, celelalte documen- 

| ie semnate cu prilejul vizitelor tovarășului Nicolae 
I Ceaușescu in diferite țări sau ale șefilor de state 
I străini în țara noastră, așezind relațiile dintre țâ- 

r*lc noastre pe o bază trainică, răspunzind intere- 
sșior reciproce ale părților semnatare au, totodată, o importanță 
și o semnificație deosebite pe plan mult mai larg, reprezentind 
o contribuție esențială Ia clarificarea conceptului care trebuie sa 
călăuzească relațiile internaționale, la aprofundarea proceselor 
pozitive din lume ; fapt dovedit prin interesul manifestat de în
registrarea și difuzarea multora din acestea in cadrul Națiunilor 
Unite.

Instaurarea unei noi ordini economice și politice internațio
nale, realizarea dezarmării, în primul rind a celei nucleare, de
mocratizarea relațiilor internaționale, crearea unei atmosfere de 
destindere și încredere, de securitate deplină și cooperare rodni
că în Europa, ca și în întreaga lume, presupune respectul față 
de dreptul popoarelor de a fi ele insele, de a promova un tip 
nou de relații, corespunzător aspirațiilor tuturor națiunilor. 
Evoluția situației internaționale arată că în lume se manifestă 
încă puternice forțe reacționare, care încearcă să stăvilească 
mersul firesc al istoriei. Asistăm încă la acțiuni ale politicii 
imperialiste, colonialiste, neocolonialiste care, neîmpăcindu-se eu 
noul curs înnoitor, pun la cale tentative de a recupera vechile 
privilegii. In acest context, este mai necesară ea orictad in treeut 
recunoașterea și aplicarea principiilor și normelor de drept in
ternațional, singurele care pot croi un drum real spre destindere, 
securitate și colaborare.

în spiritul documentelor Istorice, adoptate de Congresul al 
XI-Iea al Partidului Comunist Român, politica externă a Româ
niei socialiste, bucurindu-se de sprijinul deplin al întregului 
nostru popor — așezind la bază principiile independenței ți su
veranității naționale, egalității in drepturi ți neamestecului ta 
treburile interne, avantajului reciproc ți renunțării la forță ta 
relațiile dintre state — va fi orientată ți in viitor epre promova
rea unor raporturi no! internaționale, oare corespund preocupă
rilor vitale ale poporului român, imperativelor de pace ți înțe
legere in intreaga lume,

IOAN TIMOFTE
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