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CONSFÂ TU!RE DE L UCRU

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, în zilele de 12 și 13 mai a avut 
loc, la C.C. al P.C.R., o consfătuire de lucru cu 
primii secretari și secretari ai comitetelor jude
țene de partid.

Au luat parte, de asemenea, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., membri ai guvernului, ai 
conducerii unor instituții centrale economice, 
activiști cu munci de răspundere de la C.C. 
al P.C.R. și ministere.

Consfătuirea a avut la ordinea de zi probleme 
privind modul cum se realizează planul produc
ției industriale, de investiții și de comerț exte
rior, unele probleme cu privire la munca orga
nizatorică de partid și de cadre.

Pe marginea acestor probleme au prezentat 
rapoarte primi-secretari ai comitetelor județene 
de partid și au avut loc dezbateri, în plen și pe 
secțiuni, în cadrul cărora au luat cuvîntul 46 
de tovarăși.

Participanții la dezbateri au prezentat pe 
larg modul cum s-a îndeplinit planul producției 
industriale pe primele patru luni ale anului,

precum și planul de investiții și de comerț 
exterior.

Totodată, in cuvîntul lor au prezentat nea
junsurile care se mai manifestă in acest dome
niu. precum și măsurile politice și organizatorice 
adoptate de comitetele județene de partid in 
vederea îndeplinirii în bune condiții a planului 
economico-social pe 1976. creării, incă din acest 
an. a condițiilor pentru îndeplinirea prevederi
lor cincinalului 1976—19s0.

Vorbitorii au făcut o seamă de propuneri și 
sugestii guvernului, ministerelor, altor organe 
centrale, menite să ducă la îmbunătățirea 
muncii generale in domeniul economic.

Dezbaterile au relevat că prin măsuri politice 
și organizatorice, prin activitatea desfășurată 
de organele de partid și de stat sint asigurate 
condiții pentru ca sarcinile stabilite in planul 
economic pe anul în curs și pe întreaga pe
rioadă a cincinalului să fie îndeplinite la nive
lul prevăzut, în mod exemplar.

Participanții la consfătuire s-au referit în 
cuvîntul lor și la o serie de preocupări ale co
mitetelor județene de partid in direcția perfec-

a creșterii forței și capacității organizatorice a 
organelor și organizațiilor de partid, a promo
vării consecvente a spiritului revolnționar in 
întreaga muncă de partid, subliniind înalta 
responsabilitate cu care comuniștii, toți oame
nii muncii acționează pentru transpunerea in 
viată a sarcinilor primului an al cincinalului, a 
botârinior Congresului al Xl-lea. a Programu
lui partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

La propunerea secretarului general al parti
dului. s-a stabilit ea in luna septembrie să aibă 
loc o nouă consfătuire de lucru eu primii secre
tari ai comitetelor județene de partid, in cadrul 
căreia să fie examinate unele probleme privind 
activitatea consiliilor populare; activitatea 
controlului muncitoresc : activitatea cooperati
velor agricole de producție.

In încheierea consfătuirii, a luat cuvîntul 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea se va da publicității.

TINERETUL -FACTOR ACTIV IN REALIZAREA

CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚlFlCE
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, REDUCEREA 

CONSUMURILOR DE MATERIALE, DIMINUAREA
IMPORTURILOR

Obiective prioritare 
ale muncii tinerilor
ANCHETĂ LA „ELECTROCONTACT**  BOTOȘANI
--------------------------------------------------- - ----------------------------------------------------------------

• TOȚI TINERII DIN ÎNTREPRINDERE, ANTRENAT! IN PROCESUL 
DE PROMOVARE A NOULUI, DE MODERNIZARE SI PERFECȚIONARE 
A PRODUSELOR • PESTE 50 MILIOANE LEI PRODUCȚIE SUPLIMEN
TARĂ REALIZATĂ PE SPAȚIUL CÎSTIGAT PRIN REAMPLASAREA UTI
LAJELOR • DISPOZITIVE, APARATE, METODE MODERNE DE LUCRU 
CARE MĂRESC PRODUCTIVITATEA MUNCII iN UNELE LOCURI 
DE PESTE 6 ORI • IMPORTANTE SPORURI DE PRODUC
ȚIE, OBȚINUTE PRIN SOLUȚIILE PROPUSE DE TINERI, PENTRU OP
TIMIZAREA SI RAȚIONALIZAREA UNOR TEHNOLOGII DE FABRICAȚIE

lui ur.itățti este ăe 21—22 
iar cea a cadrelor tehnice de 
23—24 om și după cite aveam

N. MIUTARU 
Foto : O. PLECAM
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

L-crin ae • «Lt-mor I< CAP. Conțejti —» Dîmboviței
Joiot VAStt#

In fermele legumicole teleormăneni

Amplă concentrare de forțe, 
organizare riguroasă

ta Tctewaa. grxdiaârital — ocupație cu vechi și bune tra
diții — eeupâ pe aa ce trece un loc tot mai important, consti- 
tuindu-se urtr-o bază sigură de satisfacere a nevoilor pieței cu 
legume si zarzavat. Oameni harnici și prieepuți. întreprinzători, 
legumicultorii teleormăneni cultivă zarzavaturi pe suprafețe în
tinse. aiit ia terenurile cooperativelor agricole de producție, cit 
ți ia curțile individuale.

Ne-am convins de hărnicia grădinarilor teleormăneni, de spi
ritul de buni gospodari care le este specific, cu ocazia raidului 
întreprins in aceste zile prin citeva ferme legumicole.

COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE PURAM. Șe
fa fermei legumicole, ing. Flo- 
riana Capră — specialistă cu 
vechi state de serviciu, pasio
nată de meseria aleasă —supra-

Cămine studențești — eortwrui Grozăvești — București
Foto I G/f. eucu

Prin ce se deosebește activi
tatea tinerilor de la întreprin
derea „Electrocpntact" Botoșani, 
in primele patru luni ale acestui 
an de "cea din ultimele luni, să 
zicem, ale anului trecut ? Cum 
este promovat aici noul ? Sint 
asigurate condiții pentru afir
marea acestuia, pentru promo

varea unor tehnologii moderne 
de înaltă productivitate ? Au 
trecut doar un an și citeva luni 
de cind întreprinderea a început 
să producă. Există aici o bază 
materială din cele mai moderne, 
utilaje și instalații complexe, de 
mare randament. Colectivul este 
tnăr, virsta medie a personalu-

Munca la o mașină modernă, de mare randament, priceperea și 
pasiunea cu care lucrează permit tinerei operatoare Silvia Lazăr să 
realizeze numai produse de bună calitate și in cantitatea cerută de 

secția montaj

veghea și indruma îndeaproape 
munca cooperatorilor care exe
cutau lucrări de întreținere. 
Cele 50 de hectare plantate cu 
ceapă au fost deja săpate. 
Acum se săpa varza timpurie. 
Folosindu-se rațional terenul, 
două din cele 10 hectare de var
ză timpurie au fost cultivate pe 
locul unei răsadnițe vechi, de
teriorate, care, la inițiativa șe
fei de fermă, a fost «amena
jată. în următoarele zile de aici 
vor fi livrate pieței primele can
tități de varză. Alte echipe 
legumicultori plantau ardei 
cele cinci hectare planificate, 
tomate de vară pe cele circa 
hectare. în sfîrșit, motopompe- 
le funcționau la întreaga’ capa
citate executînd programul de 
udări stabilit. Pentru a întregi 
imaginea activității neîntrerup
te și a priceperii legumicultori
lor din Purani, se cuvine men
ționat faptul că sera înmulți- 
tor a furnizat trei producții 
succesive de răsaduri (varză 
timpurie, vinete și tomate), sa- 
tisfăcînd atit nevoile fermei 
cooperativei, cit și pe cele ale

de 
pe
Si
20

eetățeniloo. între legumicHitorii 
harnici am reținut citeva nu
me s Istrate Floarea, Istrate 
Ion, Ciobanu Dumitru, Șurcă 
Elena, Dincea Floarea — tot
deauna prezenți în grădină, fă» 
cind lucrări de calitate.

COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE MÎRZĂNEȘTI. 
in anul trecut a realizat, după 
cum ne informa președintele 
ei. Gheorghe Anghel, numai din 
ferma legumicolă venituri in 
valoare de 2.2 milioane lei. 
Anul acesta a plantat ceapă pe 
90 hectare — la data vizitei 
noastre era deja săpată întrea
ga suprafață — și tomate tim
purii pe 10 hectare. De remar
cat că arpagicul a fost asigurat 
din fond propriu, ca și răsadul 
de tomate timpurii produs în 
sera înmulțitor a cooperativei. 
Sub conducerea tehnicienei Ma
ria Vitan. cooperatori ca Bur- 
cea Ion. Geantă Ion, Preda Ilie 
și alții execută lucrările, la timp 
și de bună calitate. Este de re
marcat că, în Mîrzănești, este 
o bună tradiție a grădinăritului 
în curțile individuale. Cultivînd 
roșii timpurii în solarii proprii, 
grădinarii din Mîrzănești au ob
ținut în anul 1975 venituri su
plimentare de peste 3 800 000 
lei. Anul acesta în curțile indi
viduale ale cooperatorilor — 
care, remarca președintele 
C.A.P., își fac datoria în mod 
exemplar și în ferma legumico
lă — au fost plantate 30 hecta-

AL. DOBRE
(Continuare in pag. a IlI-a)

Lucrări de fertilizare și întreținere a pajiștilor
Pe pajiștile na

turale ale coopera
tivelor agricole și 
ale consiliilor
populare se con
tinuă lucrările de 
fertilizare și între
ținere, lucrări ce 
vizează obținerea 
unei producții
duble de masa 
verde față de anul 
trecut. în multe 
județe asemenea

acțiuni, organizate 
din vreme, cu par
ticiparea largă a 
cooperatorilor și 
celorlalți crescători 
de animale, au 
fost terminate, ln 
județul Timiș, bu
năoară, care deține 
mari suprafețe de 
pajiști naturale, a- 
ceste acțiuni au 
fost încheiate. De 
asemenea, rezultate

bune au înregistrat 
județele Mureș, Ar
geș, Arad, Sibiu, 
Botoșani și altele.

In programul pe 
acest an a fost 
inclusă executarea 
de lucrări de fer
tilizare și întreți
nere a pajiștilor pe 
suprafețe cu 250 000 
— 300 000 ha mai 
mari decit in anul 
precedent.

în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

Științele politice 
și exigențele 

practicii revoluționare
GENERAȚIILE MUNCII

Convorbire cu prof. univ. dr, Marin Voiculescu

•- Anii care au trecut de la 
adoptarea Programului idealo
gic al partidului au constituit, 
indiscutabil, anii unor importan
te sueee<e obținute in creșterea 
și formarea conștiinței comunis
te a maselor și. totodată, iu 
strinsă legătură eu exigențele 
specifice ale acțiunii revolu
ționare. au marcat momentul in 
rare științele sociale s-au im
plicat tot mai adine, tot mai 
puternic in descifrarea și rezol
varea problematicii concrete, 
specifice, in abordarea curajoasă 
ți lucidă a realității socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Din acest unghi de ve
dere v-am ruga să menționați 
principalele elemente care defi
nesc statutul și rolul științelor 
politice in ansamblul cercetări
lor din științele sociale.

— In România științele poli
tice au o tradiție îndelungată 
și valoroasă. Este suficient să 
amintim că ele au ocupat un 
spațiu larg în operele unor gin- 
ditori interbelici, cum ar fi D. 
Drăghicescu, St. Zeletin, P. P. 
Negulescu, D. Guști, Mihail Ra- 
lea, Petre Andrei și alții, în lu
crările cărora apar frecvent in
vestigații subtile și pertinente 
asupra obiectului, metodologiei

și limbajului propriu al științe
lor politice, asupra funcțiilor 
specifice, ceea ce a dus la a- 
cumularea unei bogate experi
ențe la care, dealtfel. se ra
portează in bună măsură cer
cetările actuale din acest do
meniu. Așa incit, deși intreruD- 
te o vreme datorită unei greșite 
înțelegeri a rațiunii suficiente și 
a specificului ior. cercetările de 
științe politice și-au lărgit in 
anii noștri aria de abordare, 
și-au îmbogățit formele și meto- 
dologiile, impulsul hotăritor

câpătîndu-1 această cercetare de 
mare importanță în anii ce au 
urmat Congresului al IX-lea al 
partidului. Cercetarea în acest 
domeniu de largă și generoasă 
deschidere practică umanistă, 
revoluționară, definitoriu im
pulsionată de activitatea teore
tică și practică a partidului, a

ȘERBAN CIONOFF
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• Experiența bunâ — grabnic generalizată
• Ingineria, practicată din anul I de facultate

• REPERE. Ov. S. Crohmălni-ceanu : „Literatura 
română între cele două războaie mondiale" 
(val. III)

• PLASTICĂ. Un muncitor și un sculptor reși- 
țean : Gheorghe Pirvu

Țin minte din gura tatălui 
meu, om necăjit multiplu, o 
frază rostită cu îndărătnicie : 
„Să ajungă copiii mei altceva 
decit am fost eu !“ Era o dorin
ță simplă, dictată nu de un de
testabil, condamnabil sentiment 
de parvenire socială, ci de con
diția lui etern oropsită, asemă
nătoare celei a sutelor de mii 
de muncitori trăind o viață as
pră, grea, necruțătoare și fără 
speranță : „Să ajungă copiii mei 
altceva decit am fost eu !“. 
M-am nimerit acum citeva săp
tămâni intr-o familie de mineri 
din Petrila. Bunicul a fost mi
ner, fiul său miner, nepotul pri
mului și băiatul celui de-al doi
lea a ajuns inginer de ' mine. 
Trei generații, crescute sub trei 
orinduiri sociale : ăl bătrin po
vestește fapte de pe vremea lui 
Franz Joseph, tatăl inginerului 
a cunoscut exploatarea capita
listă, ultimul vlăstar urmărește 
poveștile celorlalți cu un zîm- 
bet. Surprins și fermecat : are 
impresia că ascultă basme, in- 
tr-atit istoriile evocate i se par 
neverosimile. Copil al socialis
mului și vlăstar al tuturor be
neficiilor acestei orinduiri, își 
ascultă atent bunicul, își ascul
tă atent părintele, cu un zîmbet 
respectuos, dar mefient. Să fie 
adevărat ? Așa să se fi petrecut 
lucrurile 1

Dacă istoria are vreun cusur, 
mă gîndesc eu, e că ades nu 
poate fi înțeleasă decit de cei 
care au trăit-o. Și îmi vin in 

»

Aurel Baranga

minte vorbele tatălui meu 9 
„Să ajungă copiii mei altceva 
decit am fost eu !“.

Marea mândrie a familiei la 
care am poposit e că bunicul a 
fost miner, că tatăl e miner, că 
nepotul, ajuns inginer, e miner. 
Ca în vechea legendă a lampa- 
doforilor, trei generații și-au 
trecut din mină in mină făclia. 
Și tot ca in vechea legendă e- 
vocată, sint deciși s-o ducă mai 
departe : „Și dacă o apuca să 
se însoare și o să aibă copii, 
spune tatăl despre fiul său cu 
licență universitară, și-or fi flă
căi, tot mineri îi facem".

Această stăruință nobilă in 
profesiune, își are, firește, ex
plicațiile ei. Le afli în timpul 
cinei din discuțiile celor trei 
generații întrunite in jurul me
sei de seceră. Inginerul cu diplo
mă se consultă cu tatăl său mi
nerul în chestiuni de strictă 
specialitate, iar minerul cere bă- 
trinului său sfaturi avizate. 
Munca celor trei rînduri de oa
meni, departe de a mai fi o o- 
sirdie și un blestem, ca pe vre
mea orinduirii feudale, a lui 
Franz Joseph, departe de a fi 
un jug șl o osîndă, ca pe vre
mea orinduirii capitaliste, a de
venit nu numai o datorie, ci o 
bucurie a creației, a devenit.

pentru toate virstele, o coordo
nată obligată a desăvîrșirii per
sonalității omenești. Și am 
aflat cu uimire că „ăl bătrin" 
care n-a împlinit șaptezeci de 
ani, citește seara înainte de a 
se culca și cite o pagină de re
vistă literară, că tatăl dă din 
cind în cind și pe la cite o 
conferință de cultură generală, 
fiind interesat și de mersul 
„treburilor teatrale", și că ingi
nerul n-are de gind să se lase, 
pînă nu-și trece doctoratul.

Trei generații <— intr-o zi vor 
fi patru — o singură familie, 
și aceeași unică meserie, pe 
care, încă stau și mă cuget bi
ne, nici nu știu dacă o mai pot 
numi meserie : cred că terme
nul pasiune, și termenul min
drie, și termenul onoare, ar fi 
mai potriviți.

Și ca un laitmotiv, îmi sună 
în urechi refrenul de tristețe al 
tatălui meu : „Să ajungă copiii 
mei altceva decit am fost eu !“. 
Și îmi' sună în suflet, ca un 
ecou îndepărtat al unor vremi 
vechi, de peste secole șl mile
nii, ca un ecou al unei tînguiri 
amarnice. Și totuși, am auzit 
aceste cuvinte, din gura tatălui 
meu, acum patruzeci de ani. 
Dar să fie, intr-adevăr, numai 
patruzeci de ani ? Doar atita 
nisip să fi curs prin strîmtoarea 
clepsidrei ? Dacă judecăm x ca
lendaristic, doar patruzeci de 
ani. Dacă judecăm prin prisma 
gazdelor mele din Petrila, mi
nerii, a trecut o Istorie.



I

„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 14 MAI 1976

EXPERIENȚA BUNÂ-
GRABNIC GENERALIZA TĂ

Odată eu primăvara a sosit momentul materializării unor impor
tante obiective trasate in conferința județeană a uteeiștilor privi
toare la contribuția lor la dezvoltarea economică a județului, Ia 
asigurarea condițiilor unor recolte tot mai bogate in anii actualului 
cincinal, îmbogățirea zestrei de păduri și livezi a țării. Peste 15 OOfl 
de tineri din satele și orașele județului Mureș sint antrenați in 
aceste entuziaste acțiuni. I-am urmărit la muncă in două puncte de 
lucru.

Șantierul Mureșul Superior. 
Satisfacția datoriei împlinite

Comandantul șantierului : 
Ioan Fodor, activist al Comite
tului municipal Tg. Mureș ai 
U.T.C. Obiectiv de lucru : talu- 
zarea și consolidarea cu dale de 
beton a digului de apărare îm
potriva inundațiilor a malului 
drept al Mureșului pe o distanță 
de 2 km în zona barajului vechi 
— Sintana de Mureș. Zilnie îm
bracă pentru citeva ore, înainte 
sau după programul unităților 
in care lucrează. salopeta de 
brigadier peste 200 de tineri. Și 
acest lucru pină în luna august, 
cind, conform contractului în
cheiat cu beneficiarul, această 
porțiune de dig va trebui să 
primească buletinul de calitate 
aj specialiștilor întreprinderii de 
lucrări hidrotehnice. Efortul 
lor se închină liniștii vi
itoare a oamenilor, a ogoare
lor care vor produce mii de tone 
de legume, de cereale. în ziua 
vizitei noastre se lucra la să
parea șanțului și turnarea grin
zii de susținere pe toată lungi
mea digului. Primii metri cubi 
de beton i-au turnat tinerii de 
la întreprinderea „Metaloteh- 
ni.’a", organizația atelierului de 
reparații planificate. în fruntea 
lor Alexandru Csikl, secretarul

CA’f lIAtSITATHA

INGINERIA, PRACTICATĂ 
DIN ANUL I DE FACULTATE
Stațiunea didactică experi

mentală a Institutului agrono
mic „Ion Ionescu de la Brad“ 
din Iași a fost anul trecut tere
nul concretizării integrării lnvă- 
țămintului cu producția și cer
cetarea, rezultatele finale con- 
firmind o îndeplinire a indici
lor de plan în proporție de 113 
la sută. Valoarea totală a pla
nului de integrare de 8 403 000 lei 
a fost depășită cu peste un miiion 
de lei, o contribuție decisivă in 
obținerea acestor rezultate fiind 
adusă de studenți. Printre prin
cipalele depășiri obținute in 
procesul de integrare am notat 
sporirea cantităților recoltate la 
porumb, soia, legume, floarea 
soarelui, struguri, lapte și carne, 
rodul muncii studenților și ca
drelor didactice îndrumătoare 
fiind superior unităților de pro
fil limitrofe sau de pe teritoriul 
județului cu circa 15 la sută. în 
același timp. în domeniul cerce
tării științifice studenții inte
grați in colective de catedră, au 
contribuit la efectuarea unor 
studii legate de raționalizarea 
zonării agricole, de toleranța la 
salinitate, de exploatare optimă 
a amenajării irigațiilor pentru 
cultura porumbului, de rentabi
lizarea sectorului zootehnic.

în acest an, se prevede dubla
rea beneficiilor abținute in ca
drul Stațiunii didactice experi
mentale, ceea ce presupune un 
efort sporit din partea cadrelor 
didactice și a studenților in ve
derea atingerii tuturor obiecti
velor planificate. Ne-am adre
sat tovarășului prof. dr. Nicolae 
Vasilescu, pentru a afla citeva 
dintre perspectivele celui de al 
doilea an al existenței Stațiunii 
didactice experimentale.

„Credem că putem spune eă 
am depășit perioada de pionie
rat în care rezultatele au fost 
obținute prin eliminarea unor 
numeroase dificultăți inerente 
începutului (lipsa mașinilor și 
utilajelor adecvate, calitatea in
ferioară a unor agregate, ab
sența unui sector mecanic de în
treținere, situația necorespun
zătoare a construcțiilor de la 
ferma Ezăreni, absența mijloa
celor de transport). De aseme
nea, în primul an de activitate 
efectuarea unui mare volum de 
lucrări manuale (prașila, încăr

comitetului U.T.C. pe între
prindere

— De la deschiderea șantieru
lui am venit in fiecare zi, ne 
mărturisește. Este o muncă care 
implică responsabilitate, dăruire 
și, firește, pricepere.

— Efortul ne este răsplătit, ne 

declara Sabina Lăpușan, de sa
tisfacția utilității muncii pe care 
o prestăm. După numai citeva 
zile se conturează deja imaginea 
celor 16 000 m.p. de dig consoli
dat, o părticică a tinereții 
noastre, imortalizată pentru 
multă vreme, in ceea ce va în
semna proiectul Mureș — pro
iect al plinii.

Șantierul de îmbunătățiri 
funciare Singiorgiu de Mureș. 
Entuziasmul se cere dublet de 

organizare

Al doilea ea importantă in ie
rarhia obiectivelor stabilite a *e  

cat și descărcat produse sl În
grășăminte) de către studenti a 
conferit procesului de integrare 
un caracter ingust. practicist. tn 
acest an s-au corelat mai bine 
disciplinele de specialitate ea 
perioadele de practică, astfel, ea 
studenții să poată beneficia de 
elementele necesare de instruire 
In producție, element botâritor 
In asigurarea eficienței integră
rii.

Au început să fie aplicate 
măsurile necesare •punhrlrii

Statwnex Jifatkt 

experimentală 
a Institutului agronomk 

„Ion hues tu de la 
Brad" - lași

activității in Stațiunea didactică 
experimentală printre care se 
pot cita : elaborarea doeumea- 
tației pentru construirea obiec
tivelor la ferma Ezăreni. lărgi
rea parcului de mașini, asigura
rea unui sector de intrețiaere. 
popularea fermei zootehnice ca 
animale de înaltă productivitate, 
utilizarea mai rațională a car
buranților, lubrifiant ilar și e- 
nergiei electrice. Este insă ne
cesar ca Departamentul agricul
turii de stat din Ministerul a- 
griculturii și industriei alimen
tare să aprobe inființare3 fer
mei horticole, in prezent, inte
grată, cu toate consecințele ne
favorabile unei organizări rațio
nale, sectorului zootehnie.**

La rindul său, Petru Grivu. 
vicepreședintele Consiliului
U.A.S.C. cu probleme profesio
nale, ne-a împărtășit citeva din 
preocupările asociațiilor studen
ților comuniști in vederea asi
gurării unei eficiente sporite 
a procesului de integrare.

„Față de anul trecut, studen
ții vor avea mai mult timp pen
tru finalizarea lucrărilor științi
fice care necesită experimen
tări în teren, o zi pe săptămină 
urmînd să fie rezervată activi
tăților de cercetare, în special, 

realiza, in acest an, prin muncă 
patriotică de către organizația 
județeană de tineret Mureș. 
Am fi dorit să scriem fru
mos și despre tinerii intilniți in 
ziua raidului pe acest șantier, 
elevi la liceele Unirea și Bolyai 
din Tg. Mureș. Deși prezenți in 
număr destul de mare, volumul 
muncii prestate nu ne dă certi
tudinea că s-au acoperit măcar 
cheltuielile de transport. Aceas
ta din mai muite motive. Auto
buzele I.J.G.C.L.-ului in conven
ție au sosit cu o intirziere de 
două ore după ce s-au adunat 
elevii. Nici din partea O.J.I.F., 
niei din partea cooopera- 
tivei agricole nu era ni
meni care să Îndrume și să pre
tindă o muncă de calitate, 
în răstimpul petrecut prin
tre brigadieri au venit 5 
activiști. Dar cu cine să 
discuți, cind nici unul dintre 
factorii colaboratori ai organi
zației de tineret nu era pre
zent ? Am lntilnit două situații 
diferite. Comitetul județean Mu
reș al U.T.C. a neglijat să nu
mească un comandant care să 
se ocupe de organizare, nu s-au 
stabilit sarcini, obiective concre
te pe fiecare școală, organizație 
de tineret. Se cere deci o in
tervenție hotărită pentru schim
barea situației. însăși experien
ța proprie, lăudabilă ia șan
tierul Mureșul Superior, oferă 
cea dinții soluție.

M. BORDA

pentru acei studenti care par
ticipă Ia cercetarea contractuală. 
Rezolvarea unor probieme le
gate de asigurarea bazei mite- 
riale va facilita descongestio
narea programului de lucrări in 
eimp. acestea urmind să fie îm
bogățite ca analize de speciali
tate. Asociațiile studenților co
rn uniții dia fiecare facultate vor 
avea echipe de iudraaarc și 
mutrei a practicii ia vederea 
înlăturării operative a nnaror 
nearaxsurier'.

Dacă eforturi'.e totuzor uea- 
bc.ior asec.ai.ânr studer.^lcr cn- 
"Hp-Ț" na uLR:ru*_i  teșeaa a a 
fost traduse ia rezultate aeer- 
tarti nu risu economice ci r- 
stratifice sau profesionale (Fa
cultatea de horticultura fruntașă 
pe tară) este necesar ca minis
terele ce au in du'oii subordo
nare aceri institut iMEI. și 
MAIA) i* accelereze r.tmul 
dotărilor tehr.rct 'aaul trecut si
tuat cu mu t sub nivelul CA?- 
urilor șt IA S -urilor dia ju
de:).

în același timp, se impune 
matenai.zarea unei inițiative, 
care poate span caracterul ins
tructiv al practicii și pentru co
legi: viitorilor agronomi, stu
denții secție: de mecanică agri
colă din cadru! Institutului po
litehnic d.n Iași : in perioada 
campanie: aceștia pot asigura
întreținerea si repararea parcu
lui de mașini agrire'.e din Sta
țiunea didactică experimentală 
contribuind implicit la sporirea 
calității producțiilor, luir.d. ast
fel. contat; mai devreme ru
exigentele muncii d;r. acest do
meniu.

Așa cum arăta secretara! ge-
neral al partidului la recenta 
ședință de lucra de la C.C. al 
P.C.R.. se impune să se realize
ze o unitate organică intre cer
cetare. producție și invâtămint, 
să se concentreze toate forțele 
umane și mijloacele pnateuale 
spre rezolvarea problemelor de 
bază ale agriculturii. Experien
ței pozitive a colectivului de 
cadre didactice și studenți din 
Institutul agronomic ..Ion Io
nescu de la Brad ', i se pot a- 
dăuga no: succese in această pe
rioadă ,.plină” pentru agricul
tură.

CĂLIN ST AN CULES CU

In laboratoarele Facultății de eiectrctehszcd de U L-ire-jitsttc 
a;- Crmova 

foto : GR. CU CU

Cenaclul Flacăra al tineretului revoluționar

Turneul din oceastâ lună al Cenaclului Flacăra al tinere
tului revoluționar a fost dehrwtivct Va cuprinde următoarea 
orașe : 14 mai - S>oiu (Teatral de vară sau Clubul „Indepen
dența*)  ; ÎS moi - Ciuj-Ncpoca (Sa a Sporturilor) ; 20 mai 
— Arad (Palatul Culturii) ; 21 moi - Oradea (Cosa de cul
tură a Sindicatelor) ; 22 mo< - Satu Mare (Teatrul de Stat) ; 
23 mai - Baia Mare (Sa c Sporturilor) ; 28 mai — Ta. 
Mureș (Gnema „Arta’) ; 29 mai - Miercurea Ciue (Casa de 
Cultură) , J8 mei - SHntu Gheorghe (Sala Sporturilor). Toate 
speetaco'eie rar începe la era 19,45. Biletele se vor procura 
prin o-gan.iați e U.T.G dtn letreprinderi, școli șl facultăți.

Științele politice 
și exigențele practicii 

revoluționare
(Urrr.-.-e fii p-tp l)

daLTLillli SS'-l
râsul Nxclsx Ceaufescu. s® des-

Asoriației romăr.r de uusts po
llute. al Ioaututuiuî de gtunțe 
poiifice fi riud.:re a proo.e.Tte 
na*.  -soaie, al usez p— 
a-sprii ăt soociiș-» R pc-uio- 
-•><.< . Vnuxui s-car*  Tre-ri.e
șl acecnruaa ca peotra pr.Ea 
dată ia tara aooFrt a feri crea
ta Academia d ' 
ș: Pv..;u». în usaMuuie de fas- 
văUminz super.oc dis tara noas
tră. in cadrul Academiei ..Șczfaa 
Gheorghiu*  in anraui rind di>- 
ciplmrie politice ocupă un loc 
important ia pregătirea tutori
lor specialiști, tund studiate doc
trinele ș. sistemele politice, re- 
iat.iie ir.zernațioaaie. tonalit-
siul ștuaiific I a si.d. Tot pen
tru prima dală, de rițiva aai, 
a fost cree: doctoratul m știin
țe politice, orraniaat pe mai 
multe specialități- Putem, așa
dar. să afirmăm că. in aceiași 
timp cu îmbogățirea experien
țe: teoretice, a clarificărilor de 
principiu, care s-au realizat in 
arești ar.i in domeniul științe
lor politice, ele dispun aștăzi 
și de cadrul instituțional ab
solut necesar pentru finaliza
rea practică a demersurilor lor 
de cunoaștere, explicare și opti
mizare a procesului făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Dealtfel, din Însuși rolul creș- 
cind al partidului in conduce
rea și organizarea întregii noas
tre societăți, din obiectivele 
strategice și tactice ale cincina
lului revoluției tehnico-științi- 
fice rezultă sarcini noi. deose
bit de importante pentru intreg 
frontul cercetării politice din 
țara noastră.

— Vă numărați printre ce) 
care, intr-o perioadă de re
luare a preocupărilor pentru 
științe politice, pledați in mod 
susținut pentru deschiderea acpș- 
tor cercetări către realită
țile proprii, specifice ale socie
tății românești. Evaluind. din 
perspectiva achizițiilor la- care 
v-ați și referit, rezultatele de 

piuă in prezent, r-aș ruga să 
czj-aerați și citeva dintre su- 
gzși orientările tematice 
de viitor.

— Nu este o noutate să 
a'.ra că lucrări cum sint 
-Stuața politică a profiso- 
r-:u. O- cin Trâssî. .Stu
dii de ftuaț| politică*  sub re
dacția hu O-idiu Trăsnea si 
li ari = V acc-.'re<~. Sec. < og; a 
pS.i.că*  a ha N Krii» Itfc- 
rca âoctnzeiar pol:lire' de Ma
na Vctcuîesru abo i-cran de 
profil care au apărui sau 
șist in curs de pregătire în
vederează in științele politice 
o prezentă activă in dezbaterea 
da idei din societatea noastră, 
deschisă, deopotrivă. dialogu
lui cu alte orientări politologi
ce contemporane- După cîte 
ș: :. in urmă cu cițivș șni a 
aparat Dicționarul politic ro
manesc — rod al acfivitiții u- 
nui larg cerc de specialiști. Iu*  
crâre care, după cum ș-a apre
ciat in revistele și presa de 
specialitate, a doblndit un deo
sebit interes, atit pentru specia
liști cit ș: pentru publicul iarg. 
Același interes creșcind este 
atestat, de asemenea, de parti
ciparea activă a delegațiilor de 
specialiști din tara noaștră la 
diverse manifestări științifice in
ternaționale. faptul că Româ
nia a găzduit dezbateri de larg 
interes cum ar fi ..Democrația 
și ir.i loacele de informare". ..p- 
cologie și politică" și altele. Toa
te acestea vin să sprijine ideea 
că. departe de a constitui o prep- 
cunare conjuncturaiă. cercetarea 
politologică românească iși da
torează viabilitatea și trăinicia 
ancorării profunde in realitățile 
etapei istorice actuale a socie
tății românești, iar temele ei 
prioritare nu pot fi decit cele 
deduse din teoria și practica ac
țiunii revoluționare a partidului 
noștru.

Priorități există, desigur, și ele 
șint atit teme din domeniul teo
riei. cit și al acțiunii politice, 
în prima categorie as include : 
raporturile dintre știința poli
tică și alte discipline sociale 
(psihologie socială, sociologie, 
drept, socialism științific etc),

Ov. S. Crohmălniceanu:

„Literatura română 
între cele două războaie 

mondiale" (voi. iid
Ov. S. Crohmălniceanu. critic 

de mare penetrație a fenome
nului literar modem, a consa
crat trei volume de exegeză li
teraturii române dintre cele 
două războaie. Biscul unei ase
menea intrepr.nderi critice stă 
fie in excesul de factologie, fie 
in compeadierea unor opinii ex
primate anterior. apăsătoare 
dacă ținem seama de faptul că 
asuprg spațiului literar 1920— 
1950 s-au pronunțat Lovinescu. 
G. Călin eseu in Istoriile lor. sau 
Penpeșsicuv. Serban Cioculescu, 
Pompihu Consiantinescu. Vladi
mir Stre.au. Octav Șuluțiu intr-o 
sene de foiletoane, excelente 
repere bibliografice Materialul 
este tu a amin al intr-o viziune 
integratoare eu beneficiul dis
tanțării In timp, la care am 
adăuga perfecționarea sistemu
lui de lectură și posibilitatea 
reactualizării literaturii dintr-un 
«ft anglu de giadire și sensibi- 
litate Autorul Uvcraturii româ
ne dintre cele două războaie 
mondiale procedează ea un cri
tic. iztercind aă-și apropie crea
ția artistică, firi a o mortifica 
prtn examenul rigid ai unui tip 
de istorie literară, vidată de 
sentimentul contemporaneității 
valorilor de ieri Desigur, opera 
uterars e dependentă unui timp 
ș: unei ideologii și Ov. S. Croh

cum în categoria a doua aș 
include pe cele legate de siste
mul politic in țara noastră, re
gimul politic, sistemul de re
prezentare. mecanismul puterii 
poiiuce. funcțiile opiniei publi
ce socialiste ș.a. Indiscutabil, 
un loc important revine aici 
preocupării pentru studierea •- 
profur.dată a rolului si locului 
tineretuiui. a oegan^afie: sale 
ravoiut.ocara in s.vtemul politic 
»; social romanesc actual.

— Peotre că ați amintit ea • 
temă distinctă problema tinere
tului. aș vrea să vă întreb io 
ce termeni putem pune și re
zolva stimularea interesului ti
nerelului pentru cercetările in 
științe politice ?

— Problema se poate pune 
și. implicit, rezolva intr-un 
singur fel : al antrenării largi, 
al pregătirii multilaterale și 
competente a tinerei generații, și 
nu numai universitare, pentru 
studierea și cupoașterga feno
menelor politice fundamentale 
ale societății românești. Pentru 
aceastș. alături de introducerea 
largă. în diverșe șisteme de 
invățămint. ț noțiunilor și meto
dologiei științelor politice, aces
te teme se cer abordate con
cret prin investigări complexe 
de teren la care să participe, 
alături de cadre didactice și 
specialiști, de activiști de partid 
și de stat, și tineri, \ activiști 
U.T.C. creindu-le, astfel, posi
bilitatea de a lua up contact 
direct cu specificul, scopurile și 
metodologia proprie științei 
politice. Aș vrea însă să accen
tuez asupra ideii că pu poate 
fi vorba de acțiune de campanie 
sau de conjunctură, ci de o ne
cesitate ce ține de esența pre
gătirii multilaterale a tineretu
lui pentru a participa în mod 
responsabil și competent la ac
țiunea politică unită a întregului 
popor.

# Acesta este, de. fșpt, și sensul 
pe care îl descifrez in aprecie
rea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Cegușescp, care definește în 
dese rinduri organizația U.T.C. 
ca „o școală a practicii revo
luționare". 

mălniceanu. îmbinind critica cu 
istoria literară, nu uită acest 
lucru. Noutatea demersului său 
o identificăm în dubla proiecție 
a literaturii, in capacitatea de a 
o privi ca fapt trecut, clasat, 
dar susceptibil de a fi racordat 
unei sensibilități prezente. Valo
rizarea literaturii capătă, in fe-

REPERE
Iul acesta, o motivare mai 
adincț.

O istorie a literaturii române 
fără sentiment axiologic, din 
prezent spre trecut, conjugat cu 
rigoarea istoricului literar (cer
cetarea ideologiei epocii, a cu
rentelor literare, a influențelor 
primite sau exercitate etc.) ar 
dace la istorism sau la estetism, 
L-i ultima instanță, la o viziune 
fragmentaristă. Astfel, in volu
mul de care ne ocupăm sint 
cercetate, mai intii. cauzele care 
au generat un teatru ..cu punți
le tăiate**,  in expresia cam pesi
mistă a lui M. Sebastian, rezu
mare la concurența filmului, re
gimul de comercializare, conser
vatorismul in expresie, ultimele 
dependente de un anumit gust 
al publicului mic-burghez. Dra
maturgia românească se dezvol
tă in tradiția satirei caragialiene 
(Mușatescu. Valjan, Al. Kirițes- 
cu, Camil Petrescu prin Mitică 
Popescu) sau „iși atinge realiză
rile principale printr-un com
promis intre spiritul inovator și 
formulele teatrale încercate1* (G. 
Ciprian, M. Sebastian etc.). 
Odată pusă chestiunea prin con
diționarea dramaturgiei de către 
un anume spectator, cu conse
cințe in structurarea intrigii și aUn muncitor și un sculptorreșițean: Gheorghe Pîrvu

Ghșorshe P’rcu. un tînăr 
ir .r,citor din Refifa face âe 
rreo zece mi artă : picturi, gra
fică. sculptură. $i. cum se spu
ne, nu numai pentru fine. Fiind
că in acești zece ani ,,a parti
cipat la toate bipnalple amptori- 
Ipr fi lg rpulte expoziții de grup 
organizate in Reșița, a deschis 
16 expoziții , personaje în dife
rite localități din județul Caraf- 
Severin", cum ne informează 
succinta biografie artistică inse
rată in catalog. Nu-i cunoaștem 
in amănunt evoluția și nici do
meniul in care a excelat. Dacă 
ar fi să acordam, 
credit prefața
torului recentei 
sale expozițți 
personale, ver
nisată in Capi
tală (sala Institutului român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea. din str. M. Eminescu. 
nr. 8). in sculptură pare ,.a se 
fi realizat mai deplin".

Sculptura, așa cum ne-o re
levă expoziția, mărturisește, in
tr-adevăr. o reală vocație, un 
simț innăscut al compoziției tri
dimensionale și al vqluniuJni. 
Gheorghe Pîrvu nu este un mp- 
delatoȚ. ci un ciopljtor (mate
rialul său preferat fiind lem
nul). Iar dacă trebuie să intro
ducem și în felul său caracteris
tic de a trata materia o distinc
ție și o nugnță, am spung că el 
mai degrabă fasonează lemnul, 
cu delicatețe și migală, strun- 
jind prelungi și elegante siluete 
feminine ori dezghiocind răbdă
tor și tenace, ca un dăruit ar
tizan extrem-oriental, infinitele 
detalii realiste ale subiectului.

Gheorghe Pîrvu bătătorește, 
in sculptura șa, vrgo trei direc

personajelor. Ov. S. Crohmălni
ceanu delimitează și tendințele 
sincronizării teatrului cu proza 
și poezia epocii prin creațiile 
lui Camil Petrescu, Lucian Bla- 
ga. Ipn Marin Sadoveanu, „cu o 
problematică morală și un lim
baj scenic evoluat, eliptic, sim
bolic. ritualistic, cu puteri de 
sugestie considerabil amplifica
te". Motivările sociologice și es
tetice. analizele nuanțate și si
gure în ton dau un tablou com
plet al dramaturgiei noastre 
dintre cele două războaie.

în cazul criticii se constată, In 
schimb, o sincronizare perfec
tă cu evoluția prozei și poeziei 
interbelice. Acum, critica se 
profesionalizează, în sensul cel 
mai înalt al cuvintului. in prim 
plan trecînd „comentariul la 
obiect", dar și „revizuirea" lite
raturii clasice, cu un adaos de 
metodă și sensibilitate. Clasi
ficarea criticii (de direcție, 
foiletonistică, universitară, ar
tistică. eseistică) este justă și 
analizele pătrunzătoare. Ov. S. 
Crohmălniceanu reface Ideologia 
criticilor din texte programatice 
sau, a posteriori, din opera pro- 
priu-zisă, reține caracterizările 
sintetice expresive și observați
ile in surprinderea individuali
tăților artiștice. Totodată, vali
dează opiniile criticilor prin ta
bla de valori pe care o avem noi 
astăzi, poate cu o oarecare exa
gerare în valorizarea lui Blecher 
și Urmuz și cu un ton ezitant, 
pe mici fragmente, in analiza 
unor lucrări irelevante. In totul, 
o sinteză dintre cel? mai origi
nale, care așază pe autor îp 
primul plan al criticii noastre 
contemporane.

GEORGE GIBESCU

ții. Una. cg folosețte corpul u- 
man. decorativ ff.lițgt. romantic 
In atitudine, vizind cind o in
vestigație psihologică („Moftu
roasa", „Rușinoasa". „Gingășie" 
etc), cind o înălțare in sfera 
ideii, a metaforei abstracte po
livalente („Armonie", „Echili
bru" etc). Alta, ce consemnează 
in ipostaze veridice, intr-o tra
tare ferm realistă o experiență 
semnificativă de viață (reliefu
rile cu scene de muncă : ..Ate
lier", ..Laminatort”. „Forjor" 
etc). Și. ultima, vibrantă evo
care a istoriei naționale, unde 

figurile stilizate, 
interesant de ob
servat, se pla
sează mai a- 
proape de recon
stituirea realistă 

decit de proiecția simbolică, in 
genere mult mai acuzai subiecti
vă („Decebal". ..Bălcescu". „I.C. 
Frimu". „Voievod". „Ctitori de 
neam și de țară" etc).

In ansamblu sculptura sa vă
dește sensibilitate, intuiție in 
dezvoltarea temei sculpturale, 
acut șpiții de qbservgțțg, orien
tare către subiecte de real inte
res și rezonanță- Și poate, nu 
in cel din urmă rind. o siguri 
stăp'inire a dălții și materialului, 
cu alte cuvinte, a meșteșugului. 
Gheorghe Pirvu se numără, fără 
indoiată, printre artiștii amatori 
dotați. Exemplul său vine să pe 
amintească nu numai faptul că 
resurșele creatoare ale mașelor 
sint nelimitate, ci și că îpțr-o 
mare uzină unde se naște meta
lul, ca in Cetatea de foc, mun
ca se învecinează adesea cu 
poezia și arta.

C. R, CONSTANTINESCU

Ministerul Educației și învâțămîntului 
INSTITUTUL DE PETROL Șl GAZE - PLOIEȘTI 

anunță scoaterea la concurs a următoarelor 
posturi didactice :

FACULTATEA DE UTILAJ 
TEHNOLOGIC

Catedra de Fizică, electroteh
nică și automatică. Conferenți
ar, disciplinele A.M.C. și auto
matizare, programare și A.M.C. 
automatizare și utilizare calcu
latoare, poziția 12.
FACULTATEA DE FORAJUL 
SONDEI,OR ȘI EXPLOATAREA 
ZĂCĂMINTELOR DE PETROL 

ȘI GAZE
Catedra de matematici, Pro

fesor, disciplinele Matematici II 
și Matematici generale, pozi
ția 2-

Catedra de Forajul sondelor și 
exploatarea zăcămintelor de pe
trol și gaze. Conferențiar, disci
plinele Forarea sondelor cu 
destinație specială, Forajul ma
rin cu destinație specială și 
Construcții și montaje, pozi
ția 13. Conferențiar, disciplinele 
Exploatarea sondelor, Echipa
ment și operații de intervenție 
la sonde și Tehnologia extrac
ției de petrol și gaze, poziția 14. 
FACULTATEA DE TEHNOLO
GIA ȘI CHIMIZAREA PETRO

LULUI ȘI GAZELOR
Catedra de inginerie petrochi

mică, Conferențiar, disciplinele 
Tehnologia petrolului, Tehnolo
gia distilării petrolului, Rafina

rea modernă a petrolului și 
procese termocatalițice poziția 11.

Capdidații la concurs vor de
pune la secretariatul Institutu
lui de petrol și gaze din Plo
iești, Bd. București nr. 1, in 
termen de 30 zile pentru postu
rile de profesori, conferențiari 
și șefi de lucrări (lectori) și de 
15 zile pentru posturile de . a- 
sisțenți de la data publicării a- 
cestui anunț în Buletinul Ofi
cial al Republicii Socialiste Ro
mânia. cererea de înscriere Îm
preună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din Re
publica Socialistă România, pu
blicată in Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România, 
partea I nr. 33 din 15 martie 
1969 și de Instrucțiunile M.E.Î. 
nr. 84539.1969.

Concursul se va ține la sediul 
Institutului de petrol și gaze 
Ploiești, in termen de 3 luni 
pentru posturile de profesori, 
conferențiari și șefi de lucrări 
(lectori) și de 15 zile pentru 
posturile de asistent de la data 
expirării termenului de înscrie
re la concurs.

Candidații la concurs sint o- 
bligați să comunice în scris, 
conducerii unității unde iși des
fășoară activitatea, înscrierea 
la concurs.

MUZEUL MILITAR CENTRAL VA INVITA SA VIZITAȚI i
• Sălile in care este prezentată istoria militară a poporului 

român din cele mai vechi timpuri pină în zilele noastre ;
• Colecțiile de arme, uniforme și decorații ;
• Parcul de artilerie, aviație și tancuri.

Sediul : Str. Izvor nr. 137, sectorul 6. 
Deschis : zilnic intre orele 9,30-18. 
Simbătă intre orele 9,30-14. 
Luni muzeul este închis.
Mijloace de transport :
- Tramvaie 3, 8, 20. Autobuz : 33.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRiVIȚA ROȘIE" 
Calea Griviței nr. 357, Sectorul 8,

ÎNCADREAZĂ
• zidari • lăcătuși montatori
» fierari betonișți e electricieni
• dulgheri • izolatori lermo și hidro
• lăcătuși construcții metalice ® muncitori necalificați 

Relații la telefon 65 40 90, int. 300.

ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI" - BUCUREȘTI 
ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS 

SAU TRANSFER IN INTERESUL SERVICIULUI,

cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu conform Legii nr. 
12/1971,
• ȘEF BIROU CONTABILITATE cu studii superioare de spe

cialitate.
Doritorii șe poț adresa zilnic la sediul întreprinderii din strada 

Splaiul Unirii nr. 165, Sector 5 București sau la telefon nr. 
21 61 60/113, 191 și 142.

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL" BUCUREȘTI,
str. Ostrov Nr. 3, sector 5

ÎNCADREAZĂ :
• economiști eu studii superioare pentru serv, contabilitate, 

financiar și retribuire ;
• ingineri proiectanți specialitatea tehnologia construcțiilor de 

mașini, automobile și tractoare cu perioada de stagiatură 
terminată ;

• electrician întreținere categoria 3—6 ;
• automacaragii ;
• șoferi categ. C, D.

TRUSTUL INSTALAȚII MONTAJ BRAȘOV, 
str. Karl Marx nr. 47, telefon 2 08 11/161, 

organizează la data de 15 mai 1974, ora 8, un
CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI :

• inginer proiectant (principal) pentru construcții metalice ;
• inginer proiectant pentru construcții industriale ;
• inginer proiectant pentru instalații incâlzire, ventilații ;
• tehnician proiectant (principal) pentru instalații și montaj 

tehnologic.
Condițiile de prezentare la concurs sint cele prevăzute de Legea 

nr. 12/1971 și să aibă asigurată locuința în Brașov.

ÎNTREPRINDEREA CANAL APA BUCUREȘTI
ștr, Aristide Demetriad nr. 2

ÎNCADREAZĂ URGENT:
• șef garaj » șoferi categoria C
Informații suplimentare se pot obține de la I.C.A.B, — Exploa

tarea canalizări, cu sediul in str. Fintînica nr. 39, telefon 35 06 50, 
interior 94.

Doriți să fiți prezenți Ia Jocurile Olimpice dț vară 
de la Montreal — Canada ?

Participați la TRAGEREA EXCEPȚIONALA DIN 16 MAI 1976

PRONQEXPRES OLIMPIC

SE ACORDĂ CÎȘTIGURI ÎN

auTOTURismEjnni și excursii
Participind cu cit mai multe variante de 15 lei vă miridi șan

sele de ciștig.

Stre.au
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.lGfi.lIhl
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Româtl. a primit din partea partidului socialist Mișcarea 
Electorală a Poporului din Venezuela, semnată de LUIS BELTRAN 
PRIETO FIGUEROA, președinte, și JESUS FAZ GALARRAGA, se
cretar genera], următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a întemeierii Partidului Co
munist Român, partidul socialist Mișcarea Electorală a Poporului din 
Venezuela vă transmite felicitările sale cele mai sincere și vă urează 
noi succese in istorica misiune de a conduce poporul român, potrivit 
condițiilor specifice naționale.

Tovarășul MANEA MĂNESCU, primul ministru a! Guvernului 
Republicii Socialiste România, a primit din partea primului ministru 
al Japoniei, TAKEO MIKL următoarea telegramă :

Vă mulțumesc foarte mult pentru 
mesaj, transmis cu ocazia Zilei noastre

căldurosul 
naționale.

dumneavoastră

PRIMIRE
Tovarășul Gheorghe Radules

cu, viceprim-ministru al guver
nului, a primit, joi, pe George 
Villiers, președintele de onoare 
al Consiliului national al patro
natului francez, care face o vi
zită în țara noastră.

In timpul convorbirii care a 
avut Ioc cu aceșt prilej au fost 
abordate probleme legate de ex
tinderea relațiilor de colaborare 
economică și cooperare indus
trială fi tehnico-științifică. pre
cum și de intensificarea schim
burilor comerciale Intre cele 
două țări.

RECEPȚIE
Cu prilejul împlinirii * * 29 de 

ani de la crearea Partidului 
Democrat din Guineea, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Ibrahîma Camara, a oferit, joi 
seara, o recepție.

Prin Decret prezidențial, to
varășul Petrache Dțnil* a toet 
numit in calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România 
In Jamaica.

panților de a întări și dezvolta 
relațiile dintre organismele na
ționale pe-iru a contribui in 
acest fel Ia aprofundarea și in
tensificarea colaborării bilatera
le și multilaterale a statelor din 
Balcani, la transformarea aces
tei regiuni intr-o zonă a păcii și 
înțelegerii intre popoare.

în cuvintul de închidere, pre
ședintele reuniunii, general-co
lonel Mihai Burcă, a reliefat 
cu satisfacție atmosfera de sti
mă reciprocă și înțelegere in 
care s-au desfășurat lucrările 
conferinței, ceea ce a asigurat 
succesul lor deplin. Vorbitorul 
a mulțumit de asemenea pen
tru aprecierile elogioase făcute 
de participanții ia dezbateri la 
adresa politicii de pace și prie
tenie promovate cu consecvență 
de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu. expresie a 
eforturilor țârii noastre pentru 
dezvoltarea unor relații de co
laborare și înțelegere intre sta
te. pentru instaurarea unui cli
mat de bună vecinătate in Bal
cani. pentru cauza destinderii și 
păcii in Europa și in lume.

Conferința ă hotărit ca urmă
toarea reuniune a societăților 
de Cruce Roșie și Semilună 
Roșie din țările balcanice să 
aibă loc in Grecia, in 1979.

★
Seara, primarul general al 

Capitalei. Gheorghe Cioară, a 
oferit o recepție in onoarea 
participanților la conferință.

tatea secțiilor de bază ale uni
tății. productivitatea muncii rea
lizată de un lucrător era egali 
cu cea realizată in întreprinde
rile cu profil asemănător, anul 
acesta, in urma aplicării unor 
metode moderne de lucru, dato
rită folosirii unor dispozitive si 
scule speciale, productivitatea 
muncii a crescut in multe sec
ții de peste 6 ori. Sint, credem, 
demne de remarcat eforturile 
făcute de colectivul nostru, in 
această scurtă perioadă care a 
trecut de la punerea in func
țiune a fabricii, pentru optimi
zarea și raționalizarea procesu
lui tehnologic in secțiile prelu
crări mecanice si asamblări, 
pentru trecerea de la montajul 
in puncte fixe la montajul pe 
benzi. îmbunătățirea programă
rii operative a fabricației pe re
pere. in vederea încărcării rațio
nale a capacităților de produc
ție".

Vizita pe care am făcut-o 
prin mai multe secții de produc
ție ale întreprinderii, discuțiile 
pe care le-am avut cu mai 
mulți tineri ne-au permis o în
țelegere și mai exactă a modu
lui in care uteciștii botoșeneni 
de la întreprinderea „Electro- 
contact" se preocupă pentru a- 
plicarea noului in producție, a 
unor tehnologii avansate, de

Au luat parte Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, general-maior Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior 
al Armatei, reprezentanți ai or

încheierea lucrărilor Conferinței 
organizațiilor de Cruce Roșie și 

Semilună Roșie din țările balcanicej

Joi. s-au încheiat in Capitală 
lucrările celei de-a doua Con
ferințe a societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie din 
țările balcanice la care au parti
cipat delegațiile Bulgariei. Gre- 
cjei, Iugoslaviei. României, 
Turciei și Ligii Societăților de 
Cruce Roșie, precum și invitați 
din partea Comitetului Interna
țional de Crucș Roșie, Ungariei 
și U.R.S.S.

Pe parcursul celor trei zile, 
participanții au dezbătut pro
bleme privind rolul Crucii Ro
șii in educația tinerei generații, 
pe tărimul acțiunilor sanitar- 
sociale, colaborarea regională a 
organismelor de resort in caz 
de calamități, contribuția aces
tora la întărirea cooperării și 
promovarea idealurilor păcii.

De asemenea, au fost avansa
te și au fost adoptate numeroa
se propuneri privind sporirea 
eficienței activității societăților 
de Cruce Roșie și Semilună 
Roșie din țările balcanice. In 
acest context, s-a hotărit con
stituirea unui comitet interbal- 
canic de Cruce Roșie care să 
asigure un contact permanent 
între organizațiile naționale, ca 
președinte al acestuia fiind ales 
general-colonel Mihai Burcă, 
președintele Consiliului Națio
nal al Societății române de Cru
ce Roșie.

Documentul final adoptat in 
ultima ședință plenară a reuniu
nii a evidențiat dorința partici-

OBIECTIVE PRIORITARE
(Urmare din pag. I)

si aflăm. in majoritatea lor, 
tinerii muncitori sint absolvenți 
au liceelor de specialitate sau o» 
unor școli tehnice 51 postlicec'.e. 
Condiții există, deci, din cele 
mai bune. Cum acționează tine
rii, care sint primele rezultate 
obțipute in acest an ?

Deși perioada care a trecut de 
la punerea in funcțiune este des
tul de scurtă, o primă acțiune 
sprp care și-au îndreptat atenția 
conducerea unității, organizația 
U.Ț.C.. a fost modernizarea teh
nologiilor de fibricație și folo
sirea mai bună a spațiilor de 
producție. Studiile întreprinse de 
tinerii specialiști, la indicația 
secretarului general al partidu
lui, care a vizitat unitatea în 
lițna iulie a ațiului trecut, au 
avut drept rezultat ciștigareii 
uițui „spațiu util" pe care s-au 
mpntat utilate a căror. produc
ție se vg ridica în acest' an la 
peste 50 milioane lei, Totodată, 
regmplasarea utilajelor, organi
zarea unor fluxuri tehnologice 
conforme cu structura fabrica
ției au condus la eliminarea u- 
nor timpi morfi. folosirea cu 
maximum de randament a insta
lațiilor in cele 8 ore de lucru.

„Dacă anul trecut, ne spune 
inginerul Dumitru Ciocan, direc
torul întreprinderii, in majori

In secția asamblări a întreprinderii „Electrocontact", un nou lot 
de aparataje electrice este pregătit pentru a fi trimis beneficiarilor 

din întreaga țară.

ganizațiilor de masă și obștești, 
Ziariști.

PLECARE
Joi a părăsit Capitala delega

ția Partidului Comunist din 
Chile, condusă de tovarășul 
Manuel Cantero. membru al Co
misiei Politice a C.C. al 
P. C. din Chile, care, la invi
tația C.C. al P.C.R. a efectuat 
o vizită de prietenie în 
tara noastră. Din delegație 
au mai făcut parte tovarășii 
Jorge Insunza. membru al Co
misiei Politice a C.C. al P.C, 
din Chile, și Alejandro Yanez. 
membru al C.C. al partidului.

Le plecare, oaspeții chilieni au 
fost salutați de tovarășii Mihai 
Dalea. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Co
legiului Central de Partid. Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Guină. 
membru al C.C. al P.C.R.. și Du
mitru Turcuș. membru al Cole
giului Central de Partid.
DECRET

Primul ministru 
al guvernului va face 

o vizită oficială 
in Republica Sri Lanka 

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mânescu. va face, 
la invitația primului ministru al 
Republicii Sri Lanka. Sirimavo 
Bandaranaike. o vizită oficială 
de prietenie in Republica Sri 
Lanka, in ultima parte a lunii 
mai.

Ajutor acordat de România 
populației sinistrate 

din Italia
La cererea Crucii Roții italie

ne. Liga societăților de Cruce 
Roșie a adresa: un apel societă
ților de Cruce Roșie din Europa, 
pentru ajutorarea populației si
nistrate în urma cutremurului 
produs recent in nordu Paliei.

Răspunzind apelului f ttt ' 
Republicii Socialiste l-o— inia a 
hotărit să trimită de urgentă, 
prin Societatea de Cruce Roșie 
din România, un ajutor în va
loare de 1 500 OM lei coastind 
din zahăr, conserve, lapte praf 
și alimente pentru eonii, pături 
și altele.

CRONICA U.T.C.
Ier4 * părăsit Capitala, tn- 

dreptindu-se spre patrie, de
legați*  Ligii Tineresnlni Co
munist din Suedia (S.K.U.). 
eondusă de Ulf Persson, se
cretar al Comitetului Cen
tral *1  organizației. care. I*  
invitația Uniunii Tineretului 
Comunist, a efectuat • vi
zită in tara noastră. La ple
care. pe aeroportul interna
tional Bueurcști-Otopeni. de
legația a fost salutată de to
varășul Radu Enirhe. secre
tar *1  C.C. *1  U.T.C . de ac
tiviști al C.C. al U.T.C.

SPOIIT • SPORT
„Internaționalele"

de atletism ale României
• SPORTIVI DIN 13 TARI VOR EVOLUA PE STADIONUL 

REPUBUCII
• PRINTRE PROTAGONIȘTI, RECORDMENI MONDIAU SI MEDA- 

UAȚI Al CAMPIONATELOR EUROPENE

Stadionul Republic.: din Ca
pitală va găzdui rlmbătă si du
minică. o amplă și prestigioa
să competiție de atletism, care 
va reuni mai mulți concurențj 
din 13 țări, cu o frumoasă tra
diție in sportul numărul unu al 
J.O. Pe arena din Dealul Spirii 
vor evolua specialiști ai pro
belor de alergări, aruncări și 
sărituri din Anglia. Austria. 
Bulgaria. Cuba. Cehoslovacia. 
R. D. Germană. Franța. Elveția. 
Belgia. Iugoslavia. Polonia. Ro
mânia. Norvegia. Timp de două 
zile, vom urmări întrecerile ce
lei de-a 22-a ediții a Campio
natelor internaționale de atle
tism ale României, un test im
portant înaintea Olimpiadei de 
vară de la Montreal.

Printre protagoniștii ..Inter
naționalelor" se află record- 
rr.eni mondiali $i medaiiați ai 
campionatelor europene. La 
proba de aruncarea discului, 
maestra emerită a sportului Ar
gentina Menis. vicecampioană 
olimpică, va concura in compa
nia cubanezei Carmen Romero, 
a doua performeră din lume, 
după atleta sovietică Faina Mel
nik. campioană olimpică șt re
cordmană mondială. In cursa 
de RM m. campioana republica
nă Mariana Suman iși va mă- 

înalt randament. In secția asam
blări. inginerul Victor Teițanu. 
locțiitorul secretarului organi
zației U.TC. din unitate, ne-a 
ofent. spre exemplu, două din 
realizările cele nwu recente ale 
colectivului. Dacă in urmi cu 
citeva siptimini. cablurile folo
sire pentru diferite aparate se 
tăiau si se dezizoiau mcsuxl. cu 
cuțitul, acum aceste operații rist 
efectuate mecanic, cu un dispo
zitiv realizat de tinerii secției. 
Productivitatea muncii creste 
astfel de citeva zeci de ori ca
litatea legăturilor făcute eu ca
blurile tăiate astfel este mult 
mai bună. Tot in această sec
ție au fost confecționate, prut 
autoutilare. mai multe standuri 
de fiabilitate cu care se efectu
ează un control riguros al șub- 
ansâmblelor ce tint montate fn 
diferite aparatate. Prin acest 
control se elimini aproape in 
totalitate rebuturile si se asi
gură o înaltă calitate tuturor 
produselor.

Desigur, aspectele enumerate 
de noi sint doar citeva din cele 
intilnite Secretarul comitetului 
de partid pe unitate, maistrul 
Dumitru Prodan. avea să ne 
spună ci aproape zilnic in 'în
treprindere este realizat un pro
dus nou. un dispozitiv, este re- 
proiectat un nou aparat sau 
subansamblu. Zilnic, munca ti
nerilor din unitate este perfec
ționată. eforturile reduse prin 
modernizările ce se aduc pro
cesului de producție. Am reți
nut dintre numele celor mai pa
sionați căutători ai noului, ai 
tehnicii avansate pe cele ale 
inginerului Petru Babi. Carnal 
Rujinschi. Constantin Rusu, ale 
muncitorilor Ana Cornelia Ciu- 
botărașu. Silvia Lazăr. Gheorghe 
Pilălaie. Angelica Păli mânu. 
Maria Agachie Rezultatele bune 
obținute de ei in promovarea 
noului, a metodelor înaintate de 
muncă, prestigiul de care se bu
cură aparatele electrice confec
ționate la Botoșani, cerute acum 
și la export, atestă faptul că 
„bătălia" care se dă acum la 
.Electrocontact" pentru crește
rea productivității muncii, a 
fiabilitării produselor, reducerea 
importurilor și a consumurilor 
a devenit o acțiune de masă.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
Adevărații gospodari 

nu așteaptă ca apa să le vină
singură pe ogoare

Sistemul de irigați: Biliești— 
Slobozia—Ciorâști. din județul 
Vrancea trebuie să înceapă fur
nizarea apei către beneficiari 
la 30 mai ac Care este stadiul 
lucrărilor acum cind mai sint 
puține zile pir.ă la termenul 
planificat de intrare în func
țiune a sistemului ? ..Pină acum 
— ne relatează inginerul Mircea 
Mireț. șeful șantierului de Îm
bunătățiri funciare T.C.I.F. 
Galați — au fost construite ca
nalele de alimentare pe 43 km 
și montate conducte din azbo
ciment in lungime de 273 km. 
S-au construit II stații de pom
pare șt. de as-men-a. a” (o'*  
efectuate probele la stația de 
alimentare Biliești care a și 
pulsat spre stația de la Putna 
circa 18 000 mc. apă*.

Și totuși, cu toate realizările 
obținute pină in prezent, sta
diul de execuție la o serie de 
lucrări. deosebit de importante, 
atestă le.eâ unele neajunsuri. 
Sint aspecte cunoscute șt ce 
construrter. «i de beneficiari, 
care, conștient: de necesitatea 
urgentăm lucrărilor au adoptat 
o serie de mărar: menite să 
accelereze ritma! de muncă. In 
acest seni menționăm întoc
mirea de graf.ee de lucra cu 

! sare.-., ș: responsabilități pre- 
: ese pettmu fiecare formație de 
! lucru. Faphmer.tarea numărului 

de aaooator. in cadrai janf.e- 
I ruhfi. trimiterea de către

sura forțele eu reputata atletă 
bulgară Nikolina Stereva. cota
tă printre cele mai valoroase se- 
mifondiste din lume. La arunca
rea greutății o '• om urmări pe re
cordmana cehoslovacă Helena Fi- 
bingerova. iar la săritura in lun
gime va concura recordmana lu
mii Angela Voigt (R D.G.). Con- 
curenti cu o frumoasă carte de vi
zită vor evolua și la celelalte pro
be feminine *i  masculine.

Din lotul nostru nu vor lipsi : 
Natalia Andrei-Mărășescu, vi- 
eecampioană europeană la 1 500 
m. maestrele sportului Ileana 
Știai. Fița Lovin. Maririea Puici, 
vicecampioana olimpica Valeria 
Bufanu-Stefănescu. maestrul e- 
merit al sportului Carol Corbii, 
vicecampion european la trip’u- 
salt. Toma Petrescu. Hie Floro- 
iu. Gh. Cefan. Gh. Megelea 
Gh. Ghipu. 
la recentele 
penelor" de

CJ

medaliat cu bronz 
întreceri ale ..earo- 
sală.

M. L.

BASCHET
Pentru completarea cu Încă 

trei locuri Ia turneul final al 
competiției masculine de baschet 
din cadrul Jocurilor Olimpice de 
la Montreal, se va disputa un 
nou turneu de calificare, progra
mat in luna iunie in orașul Ha
milton (Canada).

La acest turneu de calificare 
vor participa următoarele echi
pei Brazilia. Iugoslavia. Israel, 
Finlanda. Islanda. Cehoslovacia. 
Mexic. Spania. Olanda. Suedia, 
Anglia. Polonia și Bulgaria.

CAIAC-CANOE
Astăzi și simbătă se desfă

șoară .Regata internațională 
Snagov*  la caiac-canoe. com
petiție care reunește la startul 
celor 11 probe olimpice sportivi 
dm România. Ungaria. Bulga
ria. Cehoslovacia, Canada și 
U.R.S.S. Astăzi. dupa-amiază, 
sint programate de la ora 16.00 
finalele probelor de 500 m, iar 
simbătă de la ora 17,00 se des-

UN PROGRAM COMPLEX,
EDUCATIV, ATRACTIV

Cu luna mai se inaugurează 
de obicei șezonul turistic al a- 
nului. dar activitatea propriu- 
zisa nu cunoaște pini la această 
dată întrerupere. Dovadă — ne 
vom referi la activitatea Agen
ției B.T.T. București — numărul 
ridicat de participant la acțiu
nile din primul trimestru : 
40 000 tineri. Anul acesta, con
ținutul activității de turism va 
fi exprimat de acțiunile organi
zate la locurile și monumentele 
istorice legate de lupta poporu
lui și a Partidului Comunist Ro
mân pentru libertate națională, 
pentru independență. Toate acți
unile vor fi grupate sub același 
generic : „Țineri ! Să ne cu
noaștem patria socialistă".

— Programele de desfășurare 
au fost simțitor îmbunătățite, 
contribuind in piai mare măsură 
la procesul de educare patriotică 
a tinerilor, la. formarea acesiora 
pentru muncă și viață. In acest 
sens sint programate excursiile 
săptăminale in municipiul Bucu
rești, pentru vizitarea locurilor și 
caselor memoriale, a monumen
telor istorice care semnifică e- 
venimentul de la 
1944 ; la Ploiești,
Cimpina, pentru

23 August 
Doftana și 
cunoașterea

T.C.I.F. Galați a zece ingineri 
pentru a asigura asistență teh
nică p? toată durau efectuării 
probelor tehnologice ș: a pune
rii in funcțiune a sistemului 
ș a. Cu toate acestea, t'ohunu) 
marc de lucrări ce mai tr-i..*  
efectuate necesită un sprijin 
efectiv și dm partea beneficia
rilor. a cooperatorilor, care prm 
execuția unor lucrări simple pot 
conîribu: *1  urjeciarea in
funcțiune a sistemului.

VRANCEA

Asa cum sublinia tavarlrul 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
CX. *1  P.L.K. din IS aprilie a-e. 
și. eum dealtfel prevede și pro
gramul nalinni! de perspectivă 
pentru amenajarea bazinelor 
hidrografice, pentru realizarea 
obiectivelor propuse nn rol spo
rit trebuie să aibă participarea 
tuturor locuitorilor satelor Ia 
înfăptuirea acestor importante 
lucrări.

Cum răspund locuitcet: sate
lor »: orașelor mor asemenea 
cerințe ? în majoritatea tocn-î- 
tățiicr. dar mai ales la Bi’-eșri. 
Slobozia. Gorăști. Suraia. Visă
tori localnici au venit t" spri
jinul constructorului contrzbami 
prin efectuarea unor lucrăm de

ie o

CICLISM

„Cursa Păciii(
Caravana -Cursr: păcu*  a fi

cat ten un popas de o n la Sta.-a 
Smokovec (în Mantii Tatra), 
după ce ecliștu au străbătu: pe 
șoselele Cetsoslovacses 62*  kilo
metri. in 4 etape extrem de 
dure. disputate pe ur. traseu 
muntos cu 7 puncte de cățărare. 
In această pnmâ treime a sa. 
cursa a fost dominată de rutie
rii sovietici, situați pe primele 
locuri in clasamente. Tricoul 
galben este purtat de Serghei 
Morozov, urmat de coechipierii 
săi Nikola: Gorelov si Boris 
Isaev la 53” și. respectiv, 
in timp ce favoritul pnncipal. 
polonezul Stanislav Szozda, se 
află pe locul 6. la 3'35".

Iată și clasamentul general pe 
echipe: 1. U.R S S. — 46 h 43T7”: 
2. R.D. Germană — la 7'48 ": 3. 
Cehoslovacia — la 818”; 4. Po
lonia — la 10'06": 5. Suedia — 
la 13 28": 6. Olanda — la 19'06'; 
7. Norvegia — la 36'458. Italia 
— la 3TÎ26": 9. România — Ia
39'06 "; 10. Bulgaria — la 41'06"; 
11. Elveția — la 48 0Ș": 12. R.F. 
Germșnia: 13. Anglia: 14. Franța; 
15. Ungaria: 16 Belgia: 17. Fin
landa: 18. Iugoslavia; 19 Cuba.

In cursă au mai rămas 1G4 
concurent: din cei 113 care au 
luat startul la Praga. Media ora
ră a primelor patru etape este 
de 40.200 km. Astăzi. întrecerea 
continuă cu etapa a 5-a. 
transka Lomnica—Cracovia 
km).

Ta
llol

fășosră finalele probelor 
1 000 m.

de

POPICE
des-între 15 și 22 mai șe vor__

fășura Ia Viena campionatele 
mondiale de popice la care vor 
participa sportivi și sportive din 
12 țări printre care și România. 
Cu prilejul ultimei ediții a 
campionatelor, desfășurată la 
Eppelheim (R.F. Germania), in 
1974, popicarii români au cuce
rit medalii de aur la echipe 
bărbați și la perechi femei.

LUPTE
Incepind de astăzi, timp de 3 

zile, sala sporturilor din Galați 
va găzdui finalele campionate
lor mondiale de lupte greco-ro- 
mane. Vor evolua cu acest pri
lej. o serie de campioni, candi
dați in echipa olimpică printre 
care Cpnstantin Alexandru, 
Gheorghe Berceanu, Nicu Gin- 
gă, Ion Dulică, Nicolae Marti- 
nescu, Roman Codreanu etc.

luptei și jertfei comuniste in pe
rioada ilegalității. Pentru prima 
dată, in acest an se desfășoară 
ciclul „Istorie ți contemporanei
tate". in cadrul căruia peste 4 OM 
de tineri din Capitală vor vizita 
locurile și monumentele istorice 
referitoare la mișcarea demo
cratică și revoluționară și vor

Agenția B.T.T.
București

cunoaște transformările surve
nite in viața economico-socială 
a municipiilor Galați si Brăila. 
Excursiile din vacanțele elevilor 
și studenților au scqpul determi
nat de apțofupdare a cițnoștip- 
tclor dobindite privind tradițiilf: 
de luptă ale peamțilui nostru 
mfăptulrep unității naționale a 
poporuțpț ipriiân Un' calendar 
bogat in qcfiuții turistice, adre
sat tuturor categoriilor de tineri, 
vizează cele mai importante lo
calități ce amintesc evenimen
tul cuceririi independenței Ro
mâniei. Mai amintim, in cadrul 

finisări s amenajări, la ur
gentarea mirării in funcțiune a 
sistemului Fapt demonstrat și 
de stadiul mai avansat al lucră
rilor ia zona respectivă. Din 
păcate. insa, asemenea preocu
păm nu sint specifice tuturor

- r -- ■ . - Cn;i: -un
ire exemple este CA.P Miico- 
vul node Muia Prichici, îngi- 
nera șeii a unității. ne spune : 

La aoe nu se va putea vorbi 
prea curiad de începerea udări
lor pe eeje 12M hectare prevă
zute a fi irigate. Constructorii 
mat au încă multe de făcut atit 
la fin-sin cft ș: ia racorduri, 
budraz1: stafii de pompare,
traversări de drumuri. alimen
tări eu energie electrica și 
altele*.

Ne-am convins de cele spuse 
tnzztind o parte <fcn sistem. 
Este adevărat. rtmstmietomil 
mai are multe de făcut. Dar. 
tot adevărat este că pe toată 
distanta parrursă nu am intilnit 
mc un membru cooperator, 
care să fi venit să dea o mină 
de ajutor constructoruluL Eate 
nr.-.' ca măcar acum să se ia 
măsur: hotărî:e să se antreneze 
toți incmtori: satului la etec- 
tuarea iferttelor lucrări la sis
temul ie m.catu pentru ca a- 
cesia să poată intra in fimctiune 
In cel ~s scurt timp

DiMrrar duca 
PETRICA BUTUC

PORNIND DE LA O SCRISOARE

Cînd dragostea
pentru fotbal 
naște abuzuri
Am primit la redacție două 

scrisori din Motru care se refe
reau la aceeași problemă — fot
balul. Le reproducem. în re
zumat : ..Deși nu sint de prea 
mult timp încadrat Ia E. M. Ro- 
șiuța mă nemulțumește faptul 
că la sfirșitul lunii cind se pri
mește retribuția, apar unele re
țineri suplimentare. Se opresc 
bani obligatoriu pentru susține
rea unei echipe de fotbal care 
după părerea mea și a colegilor 
iți ..chinuiește" talentul pe te
ren..." (MIRCEA CHEW) „Sint 
un simplu muncitor la atelierul 
de întreținere Exploatarea minie
ră Motru Pe data de 10 apri
lie. cind am mers să-mi ridic 
retribuția pe luna trecută, tov. 
Mihai Milconiu n-a vrut să-mi 
dea bani pentru ci nu am dat 
pentru sport. Mi-a spus să merg 
la oricine că nu voi avea drep
tate. Anul trecut ani avut noroc 
de niște tovarăși de la țude- 
țeana U.T.C. că ni s-au dat ba
nii. Tovarăși, nu ar fi problema 
de 5 sau 10 lei. dar altul este 
necazul Echipa din Motru nu 
merită să fie susținută de mun
citori pentru că jucătorii nu 
au respect față de public. ÎI 
dezamăgesc. Ei nici nu știu cum 
se lucrează, doar cind iau banii 
dau pe la exploatare" (CON
STANTIN CAPASTRARU).

La fața locului aveam să a- 
flăm că destul de mulți tineri 
sint nemulțumiți de comporta
rea unor fotbaliști pe teren și 
în afara terenului. Sint indig
nați de procedeul ..fără comen
tarii". adoptat în numele și ca
litatea unor tovarăși cu munci 
de răspundere, pentru a se ro
tunji fondurile fotbaliștilor. U- 
nele puncte de vedere se pot 
constitui in întrebări pentru cei 
ce diriguiesc sportul în Motru. 
Iatâ-le : ..îmi place fotbalul, 
vreau ca orașul r.oștru să aibă o 
echipă. M-au șocat insă niște lu
cruri și de aceea n-am semnat 
adeziunea de cotizant. Eu ve
neam obosit de la seral și unii 

turismului tematic, ciclurile 
„Răsună valea" — pentru pu
nerea in valoare a celor mai 
semnificative obiective istorice, 
social-economice din nordul Ol
teniei și sud-vestul Transilvaniei 
— și „Orașe și cetăți medievale 
din Transilvania" — pentru lăr
girea cunoștințelor din domeniul 
arhitecturii.

Asemenea acțiuni implică din 
partea organizatorilor o temei
nică pregătire de specialitate 
pentru o informare mult mai 
largă a turiștilor. Pentru ghizi și 
organizatorii de excursii este 
prevăzută o manifestare com
plexă de instruire. Sub generi
cul „România ’76“ sint cuprinse 
trasee care pun in valoare zo
nele turistice deosebite al țării, 
vizitarea unui număr însemnat 
de locuri și monumente istorice, 
alte acțițmi menite si deter
mine extinderea bagajului cu
noștințelor de cultură generali, 
necesare (țctivplțtț U.T.C. cprenecesare activpluț U.T.C. 
lucrează în acest dompniu.

BenefiPiarii unui astfel de 
program bogat și atractiv, din 
care am spicuit citeva „puncte", 
vor fi in acest an peste 140 000 
tineri.

V. RĂVESCU

Sfecla de zahăr de pe cele 160 hectare ale cooperatorilor din Ileana 
— Ilfov a răsărit frumos și uniform — un imens covor de verdeață și 
hărnicie. Și pentru ca rodul să fie cit mai bogat, cooperatorii ii 
asigu-ă totdeauna apa necesară printr-un simplu dar ingenios 

sistem local de irigații
Foto : GH. CUCU

ORGANIZARE
(Urmare din pag. I)

re roșii și Însemnate suprafețe 
cu vinete, ardei, varză.

COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE ORBEASCĂ 
DE SUS se mindrește- cu legu
micultori ca Tudor Șt. Ioana. 
Dumitrescu Floarea. Ghiuș Ma
ria și Georgescu I. Stoica, aces
ta din urmă cu o activitate ne
întreruptă de 15 ani in ferma 
legumicolă. Pe cele 10 hectare 
de roșu timpurii, lucrate gospo
dărește, plantele se dezvoltă 
normal. Toate forțele erau con
centrate la plantarea ardeiului 
pe cele 30 hectare planificate.

DIA-
U.T.C.

fotbaliști ieșeau din restaurant 
Au fost aduși doi jucători, au stat 
cam o lună, deși nu aveau drep
tul să joace. De ce se proce
dează așa ? Pe banii cui ? Cind 
a început returul s-au pierdut 
niște meciuri. Am fost necăjiți 
și indignați. în oraș s-a vorbit 
că au fost neînțelegeri in cadrul 
echipei." (GHEORGHE “ 
CONU, secretarul org. 
ateliere).

• .Sint în Motru din 1971 
Există o echipă de juniori. 
Mâ-ntreb de ce n-a promovat 
deat unul de aici iar restul fot
baliștilor au fost aduși din altă 
partg. Motru nu-i în stare să-și 
crească jucători 7" IFLOR1AN 
SURDU. locțiitorul secretarului 
U.T.C -ateliere).

• ..Lucrez aici din octombrie 
anul trecut. N-am completat 
nici o adeziune, dar mi s-au 
oprit în fiecare lună bani". (IOAN 
M1U — lăcătuș).

Ne-a interesat să aflăm și 
punctul de vedere al tovarășilor 
cu diferite răspunderi și trebuie 
să spunem că surprizele n-au 
lipsit. Președintele comitetului 
sindicatului, Nicolae Flopea, ne-a 
spus-o de la obraz „un circo- 
taș cel care a scris. Mjnte !“ 
Ing. Ion Nebunu. șeful de' la a- 
telierul de întreținere, s-a stră
duit in maniera dinsului să ne 
facă să credem că faptul este 
„un accident". Apoi s-a supărat 
că semnatarul upeia dintre scri
sori. C. Căpâstraru. s-a adrpsat 

' ' ’ " vjnă șă hș
credem că 
se proce- 
Secretarul 
pe atelie- 

comitetului de 
pe exploatare s-au de-

ziarului. ..Trebuia să 
spună noyă“ (să 
dinsul nu știa cum 
dează în secție ???). 
organizației de partid 
re. secretarul 
partid 1 
clarat net împotriva unor ase
menea abuzuri. în nenumărate 
ripduri s-a atras atenția asupra 
modului cum trebuie să se pro
cedeze. Inginerul Constantin 
Covlea. director adjunct, ne-a 
încredințat că se vor lua măsuri. 
E normal să se ia pentru a se 
restabili ordinea și disciplina și 
în această problemă. Exploata
rea minieră are un colectiv bun, 
harnic. Pentru prima oară aici 
s-au adus, de curînd, drapelul 
și diploma de exploatare frunta
șă pe ramură. Anul acesta s-au 
dat peste plan mai' mult de 
92 000 tone de cărbune.

Există și aici, ca în alte pfirți, 
o pasiune statornică pentru fot
bal. în zilele de meci stadionul 
este plin pină la refuz. Oame
nii. tiperii mai ales, sint gata 
să-și încurajeze fotbaliștii. îi în
soțesc. sint alături de ei. Ce vor 
în schimb ? Să nu fie dezamă
giți. să-i simtă ca pe-ai lor. 
Multi tineri ne-au exprimat pă
rerea de rău că-i văd pe spor
tivi doar pe teren și că i-ar 
dori alături în excursii, la spec
tacole. la dans, la muncă patrio
tică. Nu există la Motru cate
gorii distincte — mineri și fot
baliști. Adică, n-ar trebui să 
existe !

LIDIA POPESCU

S-a deschis
Șfrandul 

Tineretului
Ștrandul Tineretului, unul din

tre cele mai apreciate locuri de 
agrement din Capitală, și-a des
chis de citeva zile porțile- Ama
torilor dg inpt le șînt puse la 
dispoziție bazine cu apă încăl
zită, cabine și plaje "^amena
jate. Ștrandul dispune de un bu
fet. centre d.e închiriat materiale 
sportive, iar vizitatorilor li ș’e 
oferă posibilitatea să practice 
diferite jocuri (tenis de masă, 
șah etc.).

RIGUROASĂ
COOPERATIVELE AGRICO

LE DE PRODUCȚIE DIN BA- 
BAIȚA, mari cultivatoare de 
legume, au încheiat arăcitul și 
legatul la tomatele timpurii, 
cultivate pe 20 hectare și execu
tau plantatul pe cele 40 hectare 
de ardei și tomate de vară. 
Simpla enumerare a acestor su
prafețe. specificul lucrărilor ce 
se executau și faptul că activi
tățile se desfășurau în timp op
tim arată singure ce concentra
re de forțe se află în ferma 
legumicolă, cum acționează gră
dinarii din Băbăița — ca dealt
fel și cei din celelalte unități 
vizitate — pentru a obține pro
ducții cit mai mari de legume 
și zarzavaturi.

VINERI, 14 MAI
STEAUA FERICIRII CAPTIVR : 

Patria (orele 9,30; 12,45; 16; 19,15).
LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR: 

Central (orele 9,15: 11,30; 13,45; 16: 
18.13: 20.30).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL: Lu
mina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.15).

CEL ALB. CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Scala (orele 8.45; 11.00; 
13.30; 16; 18,30; 21); Festival (orele 
8,45; U: 13.30; 16; 18.15: 20.45): Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

MERE ROȘII: Doina (orele 
13.15; 15,30; 17.45; 20 — program
pentru copil 9.30; 11.15); Volga 
(orgie 9.30: 11.30: 13.30: 15.45; 18; 
20); Glulești (orele 15,30; 13; 20,15).

DOI OAMENI ÎN ORAȘ: Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15): Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); București (orele 9; 
11.15; 13.30; 16: 18,15: 20,30): Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 16,15; 
20,30).

TEROARE PE ULIȚĂ: Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 
20,30).

SIMON BLANCO: Feroviar (o- 
rele 0: 11.15: 13,30; 16: 18,13; 20,30): 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL: Timpuri Noi (orele 9; 
11.15: 13,3(1; 15.45; 18; 20,15).

CURSA GREA: ExcelsiOr (orele 
9: 11.15: 13,30; 16; 18.13; 20,30);
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15); Gloria (orele 9; 11.13; 
13.30; 16: 18.15; 20.30).

ȘTEFAN CEL MARE: Unirea 
(orele' 16: 19).

DICTATORUL: Buzești (orele 9; 
11,45; 14,15: 17; 19,30): Flamura
(orele 9: 11,30; 14.45: 17.30; 20).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Lira (orele 15.30: 18; 20,15).

DARLING LILI: Dacia (orele 9; 
12.30; 16; 19.15).

PPERÂȚIUNPA „MONSTRUL”: 
GrlVița (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 
18,15; 20,15); Drumul Sării (orele 
15,30: 18; 20.15): Floreasca (orele 
15,30; 18; 20,15).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ: 
Bucegi (orele 15.45: 13: 20).

CU MîlNlLE CURATE: Pacea 
(orele 15,30; 13; 20,15).

FRAȚI DE CRUCE: Cotrocenî
(orele 10: 12; 14; 16; 18; 20): Arta 
(orele 15,30: 17.45: 20).

ZOBRO; Fereniârl (orele 13; 16; 
19).

MIHAI VITEAZUL: Munca (ore
le 15.30: 19.15).

REVĂRSAREA: Crtngași (orele 
17).

VANDANA: Aurora (orele 9; 
11.45: 16; 19.30).

CULISE: Viitorul (orele 16: 13). 
rătăcire: viitorul (ora 20).
PASĂRI DE PRADĂ: Miorița 

(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Moșilor (orele 15,30: 18: 20).

VIAȚA PERSONALA: Popular 
(orele 15.30; 18: 20.15).

ELIXIRUL TINEREȚII: Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20.15).

ARBORE FĂRĂ RĂDĂCINI: 
Flacăra (orele 15.30: 18; 20).

ZILE FIERBINȚI: Vitan (orele 
15.30: 18; 20).

CERUL E CU NOI: Rahova (ore
le 16: 18; 20).

RESPIHAȚIE LIBERĂ: Progre
sul (orele 15.30; 17,30: 19,30).

PROGRAMUL 1

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limbă engleză '(nivel mediu). 17.00 
Emisiune în limba germană. 18.45 
Tragerea loto. 18155 Din lumea 
plantelor și animalelor. 19,20 1001 
de seri. 1.9.30 Telejurnal. 20.00 Re
flector. 20,20 Film artistic: „Trafic”. 
Producție a studiourilor franceze. 
21,55 „7 note pe portativ”. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2

17.00 Telex. 17,05 Țară, vatrț-n- 
fiprițpare — melodii pop'ulare. 17,15 
Teleobiectiv (rpluare din 11 mai). 
17,30 Meridiane melodii. 17.50 Șart 
mat în... 15 minute! 18.05 Muzică 
ușoară cu orchestra condusă de 
Valentiu Grlgorescu. 18,20 Vîrgtele 
peliculei. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Laudă omului. In 
pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste. Se- 
lecțfunl din spectacolul de muzică 
ușoară românească organizat de 
Uniunea scriitorilor. Uniunea com
pozitorilor și A.T.M.. sub egida 
Froiitujul Unității Socialiste.' 20.25 
„Strănepoților romanilor celor 
vechi...” Școala Ardeleană. 20.50 
Țara mea e ca o floare. Cintece 
și jocuri populare din diferile re
giuni ale tării. 21.00 Viata econo
mică a Cauitalei. 21.20 Telex. 21,25 
Treptele afirmării. Clcltfl „Tribună 
tinerilor muzicieni”. 21,50 Pagini 
de umor: „Ce vrăji a mai făcut 
nevăsta mea”. 22,15 închiderea 
programului.
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Adîncirea decalajelor
economice dintre state

o amenințare la adresa păcii
Lucrările celei de-a IV-a sesiuni a UNCTAD

resurselor naturale și printr-o 
mai bună distribuire a venitu
rilor poate fi realizat progresul 
țărilor lumii.

La rindul său. directorul ad
junct al Fondului țMonetar In
ternațional (F.M.I.). William 
Dale, a făcut o prezentare a 
situației împrumuturilor efec
tuate de acest organism finan
ciar in ultimii ani. arătind că 
F.M.I. va sprijini, in continuare, 
eforturile pentru dezvoltare aie 
țărilor sărace, in special efortul 
lor pentru folosirea resurselor 
proprii de atingere a obiective
lor propuse

reprezentantului 
P.C.R. in R.P. Angola

Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar ai C.C. al P.C.R.. a 
sosit miercuri noaptea intr-o 
vizită in Republica Populară 
Angola. La sosirea pe aero
portul din Luanda. repre
zentantul P.C.R. a fost tn- 
umpinat de tovarășii Luc:o 
Lara. membru al Biroului 
Politic, secretar al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.). Carlos 
Rocha, membru al Biroului 
Politic al M.PJ—A., ministrul 
planificării si coordonării e- 
conomice. aiți reprezentanți 
ai M.P.L.A. și ai Ministeru
lui de Externe al R. P. An
gola.

A fost de față Ion Moraru.
noastre ia

repre- 
adresa

în capitala Kenyei continuă 
lucrările celei de-a IV-a se
siuni a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dez
voltare (UNCTAD).

Ministrul comerțului exterior 
al R.P. Ungare, J. Biro, a cri
ticat politica statelor imperia
liste care continuă să acorde 
ajutor statelor slab dezvoltate 
in condiții neavantajoase, ceea 
ce frinează dezvoltarea acestor 
țări. El s-a pronunțat pentru 
sprijinirea eforturilor țărilor in 
curs de dezvoltare în direcția 
creșterii potențialului lor eco
nomic.

Adîncirea decalajului dintre 
țările în curs de dezvoltare și 
statele industrializate 
zintă o amenințare la
păcii, a declarat șeful delega
ției egiptene, Fouad Sherif, 
ministrul pentru afacerile ca
binetului. El a precizat că sta
tele industrializate continuă să 
impună măsuri restrictive și 
protecționiste exporturilor 
cute de țările în curs 
voltare.

Ministrul comerțului 
al R.S. Cehoslovace, 
Barcak, s-a pronunțat 
schimbarea radicală a 
comerciale și economice inter
naționale, pentru eliminarea 
dependenței și exploatării. El a 
subliniat necesitatea respectării 
dreptului popoarelor de a dis
pune de bogățiile lor naționale 
și a criticat politica de păstrare 
a unor bariere artificiale în co
merțul mondial.

Delegatul Israelului, Mayer 
Gabry, a cerut conferinței să 
adopte, între altele, un cod 
care să reglementeze transferul 
de tehnologie către țările în 
curs de dezvoltare.

în cuvîntul său. Carl Henrik 
Winqwist, secretar general al 
Camerei Internaționale de Co
merț, a subliniat 
alocare mai

ti
de dez-

exterior
Andre j 
pentru 

relațiilor

că printr-o 
corespunzătoare a

Comitetului

Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Guineea-Bissau l-a primit

pe ambasadorul României
Președintele Consiliului de 

Stat ai Republicii Guir.eea-Bis- 
sau. Luis Cabrai. l-a primit pe 
ambasadorul României in aceas
tă tară. Valeriu Georgescu.

Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. am
basadorul român a transmis șe
fului statului Guineea-Bissau 
un mesaj de prietenie, Îm
preună cu urări de sănă
tate și fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului 
din Guineea-Bissau in eforturile 
deouse pentru dezvoltarea inde
pendentă a țării.

Mulțumind cu căldură pentru

sajul adresat, președintele 
is Cabrai a transmis, la rin

dul său. șefului statului român 
expresia sentimentelor sale de 
prietenie, sincere urări de sănă
tate si fericire personală, de

--- c:r.::.Ji roman pe la
lea înfloririi patriei sale.

în cadrul convorbirii. pre
ședintele Lu s Cabrai a expri- 

ctxa sa pentru conu- 
a raporturilor 

re unesc ceie dojâ 
are prietene, preț
-ța ca relațiile de cooperare 

docnenifle de intere*  coman 
«ă anoascâ un curs mereu as-

CAPACITATEA POPOARELOR DE A JUDECA ÎN MOD JUST 
FAPTELE ȘI EVENIMENTELE INTERNATIONALE. DE A 
DEOSERI CEEA CE ESTE ÎN INTERESUL LOR. DE 
CEEA CE LE DAUNEAZA. DE A ACȚIONA PENTRU APĂ
RAREA DREPTU LUI LOR SACRI LĂ O VIAȚA LIBER Ă SI 
DEMNA. PENTRU PROMOVAREA ÎNCREDERII Șl COLABO
RĂRII ÎNTRE NATTUNT'. In acest seas, se poale vorbi despre 
necesiiate* intormârii m tinerii Is curent, a activizării maselor 
largi populare in discutarea a soluționam problemelor interna
ționale majore, rezolvarea onor» dintre acestea prin așa-zisa „di
plomație secretă- fund o practică de mult perimată și condam
nată de istorie. Numai adezianea sau lipsa de adeziune a popoa
relor la adoptarea annr decizii constituie, in ultimă instanță, 
suprema verificare a temeiniciei si justeței acestor holănri ela
borate la nivelul diplomattlor. al gu'ernelor sau al conducerilor 
de stat.

Consolidarea păcii si securității internaționale. realizarea 
dezarmării generale «i în primul nud a dezarmării nucleare. în
lăturarea focarelor de încordare si răzooi pe cale politică, de
mocratizarea relațiilor internaționale si instaurarea unor ra
porturi juste și echitabile intre state — in toată dimensiunea si 
complexitatea lor — constituie probleme ee nu-si pot afla so
luționarea in afara luptei unite, energice si hetărite a maselor 
populare, pe baza intereselor lor. a bogatei experiențe isto
rice și a inepuizabilei capacități creatoare izvorite tocmai dintr-o 
cunoaștere reală a problemelor realității contemporane.

P
entru popoarele Europei — continentul pe eare in 
mai puțin de un sfert de veac au izbucnit două 
conflagrații mondiale — pentru toate popoarele 
lumii . nici o problemă poate nu este mai insnfle- 
țitoare, mai vitală, decit eea a preintimpinării unor 
noi războaie, a consolidării păcii și securitățiL tn 

zilele noastre, mai mult ca oricind in trecut, clădirea viitorului 
pașnic al planetei nu poate fi concepută in afara participării 
conștiente, responsabile, pe baze egale, a tuturor popoarelor si 
statelor, indiferent de mărimea, puterea și gradul lor de dez
voltare. In această direcție, încheierea cu succes a Conferinței 
general-europene și semnarea Actului ei final reprezintă in- 
ceputul unui amplu proces de edificare a securității in Europa, 
cu implicații pozitive asupra întregii atmosfere internaționale, 
înfăptuirea unei securități reale și trainice pe continent, departe 
de a rămine la stadiul de declarații și angajamente, trebuie să 
fie fundamentată in fapt pe un sistem autentic de măsuri, care 
să ofere certe garanții fiecărui popor că nu se vor mai repeta 
pagini nedorite ale istoriei. ’ Totodată, pornindu-se de la situația 
reală existentă în Europa pe plan militar — mari concentrări 
de armament și efective militare. cele două blocuri militare 
opuse unul altuia, Pactul N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, 
baze militare și trupe străine dotate cu armament nuclear — 
se impune maselor populare, tuturor torțelor democratice, progre
siste, o participare tot mai activă pentru a determina și o des
tindere pe plan militar, pentru acțiuni hotărite în direcția dez
armării, a lichidării blocurilor militare și a retragerii trupelor 
străine de pe teritoriul altor state, transferarea uriașelor sume pe 
care le înghit armamentele spre rezolvarea unor probleme de 
viață și civilizație ale omenirii. De aceea popoarele trebuie să 
știe cit se cheltuiește pentru înarmare și în ce s-ar putea con
verti astronomicele sume, pentru a ști in ce direcție să acțio
neze.
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Ședința
Executiv al CA.E.R.
La 12 mai 1976 a avut loc la 

Moscova cea de-a "6-a ședință 
a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Ședința Comitetului Executiv 
a fost prezidată de G. Weiss, re
prezentantul Republicii Demo
crate Germane, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.

Din partea țării noastre a par
ticipat tovarășul Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru al gu
vernului, reprezentantul perma-

Socialiste 
de Ajutor

este

ambas 
Luând

talia

sănătoșire și reînnoire-.

secretarul general al 
Enrico Berlinguer, a pre- 
raportul ..Bătălia elccto- 
P.C.I. pentru salvarea și

CUBA — Elevi ai unei școli din Santiogo de Cuba

Poziția P.C.I. față de viitoarele
alegeri anticipate din Italia

Manifestări dedicate aniversării
creării Partidului
VARȘOVIA — în cadrul ma

nifestărilor organizate in Polo- 
prilejul celei de-a 55-a 
ri a creării Partidului 
t Român, la Școala su

nară de slutite sociale de pe 
irigă C.C al P.M.U.P.. a avut 
tx. o tntilnire. in cadrul căreia 

ambasadorul tării noastre la 
Varșovia. Aurel Duca, a făcut o 
expunere despre istoria P.C.R.. 

ca internă si activitatea in- 
țională a partidului- 

învitațîa primilor secre- 
aî comitetelor voievodale 

P.M.U.P. Zielona Gora si Wrp- 
c’.aw. ambasadorul român a pre
zentat in cele două voievodate 
— cu prilejul unor adunări fes—

Comunist Român

Comunicatul comun iugoslavo-elen

a exami-

nent al Republicii 
România în Consiliul 
Economic Reciproc.

Comitetul Executiv
nat probleme legate de pregăti
rea și desfășurarea ședinței or
dinare a Sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

★
Joi, tovarășul Mihai Marinescu 

s-a înapoiat în Capitală.
La sosire, pe aeroportul Oto- 

peni, au fost prezenți Florin Ior- 
gulescu, președintele Consiliului 
Național al Apelor, alte persoane 
oficiale.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Joi au inceput la Roma lu
crările plenarei comune a Co
mitetului Central și a Comisiei 
centrale de control ale Partidu
lui Comunist Italian, in cadrul 
căreia 
P.C.I., 
zentat 
rală a 
reînnoirea țarii și pentru o nouă 
conducere politică bazată pe co
laborarea tuturor forțelor 'de
mocratice și populare".

în raportul său. secretarul 
generai al P.C.I. subliniază ca 
alegerile de la 20 iunie intervin 
intr-unui din momentele ceie 
mai dificile pentru Italia, arâ- 
tind că in prezent ideea unei 
noi conduceri a națiunii se im
pune. depășind în importau ă 
pe toate celelalte ..Prima din
tre propunerile pe care P.C.L ie 
prezintă alegătorilor »— a aratat 
el — este ca Italia să fie con
dusă de un guvern din care să 
facă parte toate partidele de
mocratice și populare, inclusiv 
P.C.I." Potrivit opiniei comuniș
tilor. pentru depășirea dificul
tăților „acțiunea guvernului va 
trebui să fie îndreptată >n trei 
direcții principale : o economie 
sănătoasă : un stat democratic 
eficient ; o societate bazată pe 
ordine și funcțională".

..în politica externă — a spus 
secretarul general al P.C.I. 
Italia trebuie să dezvolte 
zona Mediteranei, în 
în lume o inițiativă 
favoarea destinderii 
trebuie să-și aducă 
la edificarea acelei 
economice internaționale

zipe. a re 
vede ra
N.A.T.O.. chiar dacă comu 
tor face parte din coaliția gu 
vemamentală".

Secretarul general al P.C.I. a 
propus, pentru întreaga i 
a crizei prin care trece 
realizarea

Potrivit agenției Taniug. 
cursul convorbirilor purtate 
președintele RS.F.

țip Broz Tito. cu 
blicii Elene, 
os. și primul 
ei. Constantin 

părțile au discutat pred 
internaționale care 

ă. in prezent, lumea, 
o atenție i 
or refețjti 
de dezvolt

de
Iugoslavia. 

președ.nte’.e
Constantă 

ministru al
Karsn-.a:

con- 
acor- 

particulară cixes- 
țârile in 
spune m 

puon- 
cobs- 
HDentt 

ir O-X-U-

Demisia guvernului finlandez

p-nolemele relațiilor dintre ța- 
rs de dezvoltare și 

ce'e dezvoltate.
în legătură eu situația din 

Balcani părțile și-au exprimat 
.agerea că orice imbunătă- 
a relațiilor bilaterale poate 

contribui la dezvoltarea relații
lor de bună vecinătate in regiu
ne. iar cooperarea multilaterală 
pe baza Actului final adoptat 
la Helsinki poate fi fructuoasă 
pentru țările balcanice.

Iugoslavia și Grecia aprecia
ză că activitatea țărilor neali
niate reoceziată o contribuție 
la eforturile pentru rezolvarea 
problemelor ir.tematior.ale tie 
«>-aa exprimat, de asemenea, 
părerea pnrir.d necesitatea so
luționării imediate a problemei 
cipriote, astfel inrit să se «si
gn-- independenta, integritatea 
teritorială, suveranitatea si sta
tutul de nealiniere al Ciprului.

A fost exprimată, de aseme
nea. satisfacția față de evolu
ția favorabilă a relațiilor din
tre cele două țâri.

co?

cu

in 
Și 
in 
și

Europa 
proprie 
și păcii 
contribuția
noi ordini 

de

Guvernul național de ureer.țâ 
al Finlandei — format la 3*  no
iembrie 1975. după o îndelunga
tă criză guvernamentală, cu 
participarea pnncipaleior cinei 
partide politice ale țârii — și-a 
prezentat joi demisia, 
soarea oficială prezer 
ședintelui Urho Kekkonen 
mierul Martti Miettunen afirmi, 
că. „in ciuda unor negocieri în
delungate. cabinetul nu a fost 
capabil să realizeze un acord a- 
supra anumitor chestiuni fun
damentale privind politica de 
reechilibrare a economiei". Di
vergențele principale, se preci
zează. au avut ca obiect o serie 
de propuneri vizind majorarea 
impozitelor, pe care cei patru

ir
Un program al OMS

în seri- 
pre- 
pre-

atâ

-stn cocnunist: I 
ptns. apreciind că ele 
direct veniturile oame 
cu.

După anunțarea demisiei, pre
ședintele Kekkonen a avut în
trevederi succesive cu liderii 
celor cinci formațiuni membre 
ale coaliției — Partidul Comu
nist. Partidul Social Democrat. 
Partidul de Centru. Partidul 
Popuiar Suedez și Partidul Li
beral — pentru a examina posi
bilitățile de depășire a crizei. El 
a indicat că va decide in urmă
toarele citeva zile măsurile ce 
se impun in actuala situație. 
După cum apreciază observato
rii. nu se pune pentru moment 
problema convocării unor ale
geri parlamentare anticipate.
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n
• APROXIMATIV 

LIOANE DE COPH I 
anual m țările in c 
dezvoltare, dar noma: 
mi roam

nr-
rtr o 
B Mi

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT

• DELEGAȚIA CONSILII - 
LII NATIONAL PENTRU ȘTI
INȚA SI TEHNOLOGIE, ron
dași de Ion Ursa, președintele 
Caarilialei. a efectuat • vizită 
ii ( uudi. in cursul căreia a 
portal discuții ca «ameni de ști- 
intă. cercetători. personalități 
ale vieții științifice și culturale 
canadiene. Cu acest prilej au 
fast reliefate posibilitățile de 
dezvoltare si diversificare a re
lațiilor ia domeniul științei și 
tehnicii intre cele două țări.

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCA 
iN EGIPT

• LA SEDIUL organizației 
| Uniunii Socialiste Arabe din 

Alexandria s-a deschis ex
poziția de fotografii „Aspecte 
din România*.

La vernisaj au participat 
Mohamed Masoud. membru 
al Comitetului Executiv al 
guvernoratului. Lewa Ko- 
rayem. comandantul zonei 
militare de nord, oameni de 
cultură și artă, membri ai 
corpului consular, un nume- 

j ros public

DELEGAȚIE ECONOMICA 
ROMANĂ IN R.P. CHINEZĂ
• KU MU. vicepremier al Con

siliului de Stat al R.P. Chineze, 
a primit joi delegația Minis
terului .Minelor, Petrolului și 
Geologiei condusă de Dan Ra
dulescu. adjunct al ministrului, 
care se află intr-o vizită de 
prietenie in R. P. Chineză.

ROMÂNIA, MEMBRĂ 
iN CONDUCEREA P.N.U.D.
• POTRIVIT SISTEMULUI 

ROTAȚIEI, Consiliul econo
mic și social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) a procedat, 
miercuri, la alegerea a noi 
membri in Comisia O.N.U. pen
tru dezvoltarea socială. De a- 
semenea. s-a procedat la alege
rea a 16 din cei 48 de membri 
ai Consiliului de conducere ai 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), al 
căror mandat este de trei ani. 
între acești 16 noi membri a 
fost aleasă și România.

• DUMITRU NICULESCU, 
inspector general de stat pentru 
controlul calității produselor, și

Ivan Gruev, președintele Comi
tetului de stat pentru standar
dizare, au semnat joi Ia Sofia 
planul de colaborare bilaterală 
directă între instituțiile de spe
cialitate din cele două țări pe 
perioada 1976—1980.

• COMISIA SENATULUI 
S.U.A. pentru problemele- forțe
lor armate a aprobat proiectul 
de lege privind achizițiile cu ca
racter militar în viitorul an fi-» 
nanciar care, după cum s-a a- 
nunțat, va începe la 1 octombrie 
1976. Potrivit prevederilor pro
iectului de lege. Pentagonul va 
primi 31,9 miliarde dolari pen
tru achiziții de armament. 21.4 
miliarde dolari din aceste alo
cații sînt destinați punerii Ia 
punct a unor noi sisteme de ar*  
mament.

• BRAZILIA A RATIFICAt 
Convenția constitutivă a Siste-< 
niului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.).

DEZVĂLUIRI LA PARIS
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• ALCt DE LA CANNES se deschide oficial astăzi
cu proiectarea filmului spaniol ,,Cna Cuervos**,  în regia lui 
Carlos Saura, al cărui rol principal este interpretat de Geral- 
a.r.e Chaplin. Vor fi prezentate in total aproximativ 500 de pe- 

.e. semnate de realizatori din 50 de țări • URSULA ANDRESS, 
cunoscuta actriță, a fost zgiriată de un cimpanzeu in timp ce 
participa la turnarea unui film în apropierea cascadei Victc- 
r a • XITEZA DE DEPLASARE A DLNOSAURILOR. Potrivit 
u:.ui cercetător brâtamc, un dinosaur tinăr, de înălțimea unui 
ora. se deplasa cu o viteză de 13 km. pe oră, în timp ce altul 
»---■ — cu o greutate de 30 de tone! — nu ar fi putut
WM —1 rapid de 3 km. pe oră. Pentru a ajunge la ase- 
„ enea cor.cluzii. cercetătorul a utilizat o formulă ce se aplică 
1» ealenlaree vxtezei navelor • prototip de vedeta elec
trica. Prctonp-l primei vedete franceze cu propulsie eiec- 
yc*  • ftt 1—ț la Por. in vestul Franței. Noua am
barcațiune, numita ..Watteau*,  este propulsata de un motor 
îlectric de 6 kV și alimentată oe baterii care cîntăresc 1 200 de 
kg. Ea poate atinge 10 km. pe oră, avînd o autonomie pe o 
c-.aia de 6—8 ore. Urmînd a fi folosită pe lacuri, canale și 

r:e. ..Watteau- are o capacitate de 24 pasageri • ATOMI 
ÎN MIȘCARE i ILMAȚI In PREMIERA. Doi cercetători ameri
cani. de la Universitatea din Chicago, au prezentat în public 
pentru prima oară atomi de uraniu înregistrați pe o placă fo
tografică. Realizarea a fost posibilă datorită utilizării unui mi
croscop electronic pus la punct de profesorul Albert Crewe, 
o. .a u. de fizică al universității > PREMIUL LITE
RAR ..PILRKr, DE MONACO**,  pe anul 1976, a fost atribuit poe
te: și romancierei canadiene de limbă franceză Anne Hebert. 
Printre romanele scriitoarei, născută in 1916. se numără „Ca
merele de lemn*  (1957) și „Copiii Sabatului" (1975) • DONA
TORI RARL O cantiiate de 400 centimetri cubi de singe de 
■. n r.p foar-.e tar, donată de japonezul Akira Kawagishi, în vîrstă 
ce » ce ar.: a fost expediată cu avionul la Auckland (Noua 
Zeelandă) pentru a salva viața unui nou născut. Sîngele, de 
..p ..P.h-nul-zero-, a fos: recoltat la Osaka și expediat din Tokio, 
intr-un container special, cu un avion al companiei JAL. După 
MM »u precizat medicii neozeelandezi, noul născut care ara 
nevoie de acest singe suferă de anemie hemolitică. Sîngele de 
tipul „Rimei3 nu conține nici un fel de gene. Potrivit preci- 
zar.’.or Centru*ui  mond.a! de tipuri sanguine rare din Londra, 
apartînind Organizației Mondiale a Sănătății, există doar cinei 
persoane m întreaga lume care au singe de tipul „Rh-nul". Cu 
toate acestea, sîngele necesar pentru micul pacient din Noua 
Zeelandă este dintr-o categorie și mai rară — „Bh-nul-zero“ — 
o» care îl posedă, potrivit datelor existente, doar două per
soane din lume — Akira Kawagishi, precum și un alt cetățean 
japonez.
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• ROLAND LEROY, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Fran
cez, citează, intr-un editorial 
publicat joi în ziarul „L’Hu- 
manite", numele a două per
sonalități politiee franceze 
din cadrul U.D.R. care sînt 
implicate în afaceri de plăți 
ilicite făcute de către com
paniile petroliere unor par
tide politice. Autorul relevă, 
in legătură cu aceasta, un 
material din revista de spe
cialitate „Petrole Informa
tions", care recunoaște că 
unele partide politice, cu ex
cepția celui comunist, au be
neficiat de „contribuții" ale 
companiilor petroliere nu nu
mai in Italia, dar și în 
Franța.

Conferința miniștrilor de 
externe din țările 

islamice
La Istanbul continuă eea 

de-a Vil-a Conferință a miniș-. 
trilor de externe din țările 
islamice.

Ministrul de externe al Tur
ciei, Ihsan Sabri Caglayangiî, 
și-a exprimat în alocuțiunea 
rostită în cadrul conferinței 
speranța în posibilitatea trans
formării Mării Egee într-o mare 
a păcii și cooperării prin anga
jarea de negocieri între Turcia 
și Grecia. El a anunțat, totoda
tă. că guvernul turc recunoaște 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) ea fiind re
prezentantul legitim al poporu
lui palestinian și că a acceptat 
deschiderea de către O.E.P. a 
unei reprezentanțe în Turcia. 
Referindu-se la situația din 
Ciptu. Ihsan Sabri Caglayangiî 
a subliniat că această problemă 
poate fi rezolvată numai pe 
calea negocierilor.

lexiconul «.sciiifeii tineretului"Contribuția hotărîtoare a popoarelor ia soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane
„ÎNTREAGA EVOLUȚIE SOCIAL- 

POUTICĂ CONTEMPORANA DE
MONSTREAZĂ ÎN MODUL CEL MAI 
EVIDENT ROLUL PE CARE ÎL JOACA 
POPOARELE ÎN FĂURIREA ISTORIEI, 
ÎN DEZVOLTAREA PROGRESISTA A 
SOCIETĂȚII".

NICOLAE CEAUȘESCU

S
 intern, în acest ultim sfert de veac al mileniului II.
contemporani și martori la profundele mutatii ce 
au loc în viața internațională. Ceea ce întemeietorii 
socialismului științific defineau în urmă cit mai 
bine de un secol ca atribut unic al mersului inainte 
al omenirii, ceea ce evoluția multiseculară a umani

tății o confirmă ca pe un adevăr incontestabil — rolul determi
nant. decisiv al maselor populare în făurirea istoriei — a devenit 
o realitate din ce în ce mai pregnantă. Lupta forțelor revolu
ționare, democratice și antiimperialiste, a maselor largi popu
lare pentru asigurarea dezvoltării libere și independente a fie
cărei națiuni, conform propriilor interese și rațiuni, a dat o con
figurație nouă hărții politice a lumii după cel de-al doilea 
război mondial. Victoria socialismului în noi state din Europa. 
Asia, America Latină, a dus la formarea unui sistem socialist 
mondial, cu autoritate și rol din ce în ce mai mare în viata 
internațională, cu o contribuție esențială la înlăturarea vestigii
lor imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, promotor activ al 
politicii noi, de pace și colaborare între toate națiunile.

Apariția a numeroase state independente, eliberate de exploa-
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tarea colonială, care iși manifestă hotărirea fermă de a fi stă- 
pine pe resursele proprii, materiale și spirituale, propunindu-si 
edificarea unor structuri social-eeonomice in raport eu interesele 
și tradițiile lor naționale, a creat perspective largi in lupta 
pentru abolirea politicii imperialiste de dominație și dictat, a 
neocolonialismului, a oricăror forme de inegalitate și subordo
nare a altor popoare.

Adincirea crizei sistemului capitalist care a cuprins multiple 
sectoare ale vieții economice și sociale, paralel eu creșterea pres
tigiului țărilor socialiste, constituie un proces obiectiv, avțnd 
drept efect înclinarea din ce in ce mai evidentă a raportului de 
forțe, in lume, in favoarea progresului și păcii. Acest curs de 
nestăvilit reprezintă in modul cel mai clar cu putință rodul 
conștientizării și sporirii dorinței de acțiune a unor tot mai 
puternice forțe sociale, al afirmării din ce in ee mat ferme 
a voinței și hotâririi popoarelor de a-și construi o lume mai 
dreaptă și mai bună, spre eare omenirea, prin tot ce are ea mai 
progresist, a aspirat dintotdeauna.

Participarea crescindă a maselor largi, a popoarelor Ia fău
rirea istoriei contemporane și-a găsit o ilustrare dintre cele mai 
grăitoare in istorica victorie a popoarelor din Indochina, eare. 
plin luptă dirzâ și abnegație, cu uriașe sacrificii umane si ma
teriale, au demonstrat, incă o dată, adevărul că un popor hotărit 
să-și apere cu fermitate independența nu poate fi îngenuncheat 
de nimeni in lupta sa pusă in slujba independenței și suvera
nității. a integrității ființei naționale. înfrângerea imperialismu
lui in Vietnam, Laos și Cambodgia, reprezentind in fapt infrin- 
gerea politicii de dictat — politic, militar sau economic — con
damnate de istorie, a constituit, astfel, un puternic stimulent 
mobilizator pentru forțele progresiste de pretutindeni, care ac
ționează pentru o dezvoltare liberă și independentă.

Asistăm in prezent, ca urmare a eforturilor întreprinse de 
statele iubitoare de pace, la noul curs spre destindere, colabo
rare și pace, marcat in mod deosebit prin momentul Helsinki. 
Un proces de a cărei evoluție viitoare va depinde însuși viitorul 
umanității. Pentru a face acest curs ireversibil, popoarele tre
buie să acționeze în direcția impunerii unei atmosfere de 
securitate, colaborare, pace și înțelegere, care să devină o rea
litate trainică. Deziderat ce nu poate fi înfăptuit in afara 
abandonării vechii politici imperialiste de dominație și asuprire, 
de dictat și ingerință in treburile altor popoare. Astăzi se ma
nifestă mai mult ca oricind voința popoarelor de a fi așezate la 
temelia relațiilor dintre state principiile independenței și suve
ranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc, renunțării la foiță și la ame
nințarea cu folosirea forței, respectării neabătute a dreptului 
fiecărei națiuni de a-și hotărî de-sine-stătător destinul și căile 
de dezvoltare. Nu trebuie înțeles însă că transpunerea în prac
tică a acestor principii, aplicarea lor cu consecvență in relațiile 
internaționale ar reprezenta un proces spontan, desfășurat în 
afara acțiunii popoarelor înseși. După cum arăta secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ex
punerea făcută în fața Marii Adunări Naționale la 18 decem
brie 1975 „NUMAI ÎN MĂSURĂ IN C ARE POPOARELE VOR FI 
PE DEPLIN CONȘTIENTE DE GRAVITATEA SITUAȚIEI 
si vor Înțelege ca sta in puterea lor sa rezolve 
PROBLEMELE COMPLEXE CARE FRĂMÎNTA OMENIREA 
CONTEMPORANA, ACESTEA ÎȘI VOR PUTEA GĂSI O SOLU
ȚIONARE CU ADEVARAT JUSTA... TREBUIE MANIFESTATE 
CONSIDERAȚIE, RESPECT ȘI ÎNCREDERE DEPLINĂ ÎN
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Marile probleme ce stau în fața umanității astăzi solicită ac

țiuni susținute din partea popoarelor, a opiniei publice de pre
tutindeni, a tuturor forțelor progresiste. în procesul de demo
cratizare a relațiilor internaționale, în abordarea și soluționarea 
in spirit constructiv-realist a problemelor majore — politiee 
și economice — ale vieții internaționale o contribuție sporită 
sînt chemate să aducă O.N.U. , celelalte organisme internațio
nale, eare trebuie să asigure un cadru tot mai larg participării 
tuturor statelor și popoarelor la adoptarea unor decizii. La 
rindul lor. parlamentele, oamenii politici chiar, au datoria de a 
adopta, pe baza unor programe și măsuri concrete, soluții care 
— corespunzător intereselor vitale ale popoarelor — să repre
zinte progrese reale pe calea destinderii. Acest complex proces 
istoric, de afirmare plenară a voinței popoarelor în viața inter
națională. ca orice proces dialectic, nu se manifestă intr-un 
singur sens, în lume existind încă forțe imperialiste care aspiră 
la vechiul tip de relații între state, de aservire și dictat. în 
fața unei asemenea realități, apare ca un imperativ de cea mai 
mare însemnătate necesitatea unității de acțiune a popoare
lor. a tuturor forțelor sociale — muncitori, țărani, intelectuali, 
masele de femei și tineret, alte pături progresiste, de diferite 
orientări și convingeri — pentru a impune o direcție irever
sibilă evenimentelor, spre pace și progres, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice in lume, pentru lichidarea subdez
voltării și impărțirii statelor in țări bogate și țări sărace.

R
odnica și intensa activitate internațională desfă
șurată de țara noastră, prin caracterul său dinamic 
și consecvent, inițiativele și aportul deosebit al pre
ședintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
infăptuirea acestei politici sint recunoscute șl apre
ciate pe plan mondial ca o contribuție de prestigiu 

la dezbaterea și soluționarea acutelor probleme ale umanității. 
Cu nenumărate prilejuri, partidul nostru, statul nostru- au sub
liniat importanța pe care o prezintă eforturile unite, lupta vi
guroasă a popoarelor pentru consolidarea cursului spre destin
dere și cooperare, spre instaurarea unei noi ordini economice 
și politice in lume. Poziția României cu privire la rolul de
cisis- al maselor largi populare in desfășurarea proceselor so- 
eial-politice contemporane își află expresia concretă în multiple 
acțiuni practice îndreptate spre întărirea încrederii, dezvoltarea 
cooperării și înfăptuirea stringentelor obiective ale omenirii : 
securitate, dezarmare, relații noi între state, progres și eman
cipare națională. Tinăra generație a patriei, atașată din tot su
fletul acestei politici, avind deplina conștiință și imensa res
ponsabilitate că de felul in care își vor găsi răspuns proble
mele majore ale contemporaneității depinde insuși viitorul său. 
militează și acționează, împreună cu întregul popor român, pen
tru dreptul popoarelor de a dispune de ele insele, potrivit cerin
țelor istorice, pentru triumful mărețelor idealuri afe păcii, înțe
legerii și colaborării internaționale, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

DOINA IOVANEL
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