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TOVARĂȘUL NICOLAE CEÂUȘESCU
A PRIMIT PE TRIMISUL SPECIAL
AL RADIOTELEVIZIUNII ITALIENE

Tovarășul Nicolae Ceâușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, joi dimineața, pe Gino 
Nebiolo, trimis special al Radio-

televiziunii italiene (RAI-TV).
La primire au luat parte to

varășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Mitea, mem-

bru al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui republicii.

Cu acest, prilej, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu a acordat un 
interviu pentru Radioteleviziu- 
nea italiană.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A INAUGURAT, IERI, MAGAZINUL

UNIREA" DIN BUCUREȘTI,
cea mai mare unitate comercială din țară

cincinalului revoluției tehnico-științifice

CUM FUNCȚIONEAZĂ 
SI CIT PRODUCE

INSTALAȚIA

socialist

cennd o preocupa- 
pentru existenta 

mari diversități de 
pentru ca la dis-

LA CARE LUCRAȚI?

Tovarășul Nicolae Ceâușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a inaugurat, joi 
dimineața, cea mai mare unitate comercială din 
țară - magazinul universal „Unirea" din Bucu
rești.

împreună cu secretarul general al partidului 
au venit tovarășii Cornel Burtică, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Iosif Banc, Aurel Duma.

Secretarul general al partidului a fost întîmpi- 
natde tovarășii Lina Ciobanu, ministrul industriei 
ușoare, Ion Dincă, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, precum și de Nicolae Bozdog, prim- 
adjunct al ministrului comerțului interior, de 
reprezentanți ai organelor municipale de partid 
și de stat, de factori de răspundere din unele mi
nistere.

Tovarășul Nicolae Ceâușescu 
a fost 
căldură < 
reșteni. 
tuziastă 
fierbinte, 
noștința pe care întreaga na
țiune le nutrește față de cel 
ce, în fruntea țării și partidu
lui, face totul pentru • ca 
obiectivele ce ni le-am 
pus, pentru a urca noi 
ale devenirii noastre 
liste, să fie îndeplinite.

La sosire, un grup de pio
nieri a oferit secretarului ge
neral al partidului buchete 
de flori.

Apoi, în aplauzele și ovațiile 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu a tăiat panglica 
inaugurală a noii unități — 
cel mai mare și modern ma-

întîmpinat cu multă 
de numeroși bucu- 
Această primire en- 
reflectă dragostea 

, prețuirea și recu-

pro- 
trepte 
socia-

gazin al comerțului 
din țară.

Vizita tovarășului 
Ceâușescu la noul 
bucureștean a prilejuit o exa
minare concretă a modului 
cum se realizează programe
le, sarcinile stabilite de con
ducerea partidului și statului 
privind sporirea fondului de 
produse și mărfuri pentru 
consumul populației, construi
rea de noi spații comerciale, 
modernizarea procesului de 
servire a cumpărătorilor. Ea 
se înscrie în preocuparea vie 
și permanentă a secretarului 
general al partidului față de 
creșterea necontenită a bună
stării întregului nostru popor, 
a nivelului său de viață.

La această analiză au fost 
de față membri ai conducerii 
ministerelor și centralelor de

Nicolae 
magazin

resort. cadre din comerț, edili 
ai orașului.

Realizat după indicațiile 
secretarului general al parti
dului, în vederea creării unor 
complexe modeme pe măsura 
cerințelor actuale ale unui co
merț civilizat, eficient, noul 
magazin îmbogățește zestrea 
Capitalei cu încă 30 000 metri 
pătrați de spații comerciale, 
dublînd astfel suprafața uni
tăților de desfacere amena
jate în București de la înce
putul acestui an.

Secretarul general al parti
dului a fost informat că acest 
complex magazin este organi
zat pe unități specializate la 
fiecare nivel, începînd cu un 
supermagazin alimentar la 
subsol și continuînd pe verti
cală cu raioane de articole de 
uz general, articole de încăl-

tâminte. țesături, confecții 
pentru copii, femei și bărbați, 
articole de uz casnic, sport, 
agrement, electrice și electro
tehnice, la ultimele etaje 
funcționind mari unități de 
alimentație publică — restau
rant, restaurant cu autoser
vire. cofetărie, patiserie, uni
tățile dispunînd de spații a- 
decvate de depozitare și con
servare a mărfurilor, de di
verse servicii. La dispoziția 
cumpărătorilor care se vor 
perinda zilnic prin magazin 
sînt expuse spre vînzare peste 
140 000 de sortimente.

Noul magazin universal — 
situat în Piața Unirii — este 
dotat cu instalații moderne 
de climatizare și sonorizare, 
cu scări rulante și lifturi. Este 
conceput pentru a putea de
servi zilnic circa 150 000 de 
cetățeni.

Secretarul general al parti-

• Peste 150 de titluri
tipărite într-un tiraj de

1 120 000 de exem-peste
• Ponderea cea

ACȚIUNI LA CARE PARTICIPANT! 
SINT ORGANIZATORII

La Institutul de proiectări 
tehnologice pentru industria 
ușoară, tinerii din organizația 
U.T.C. nr. 7 sint bine cunoscuți

de lucrări necesare în-

IN PAGINA a 2-a

plare 
mai mare din planul 
editorial este deținută de 
manualele noi • O serie

vățămintului de subingi- 
neri • Manualele pentru 
științe sociale tipărite în 
tiraje satisfăcătoare.

dului a parcurs pe nnd raioa
nele magazinului „Unirea" e- 
xaminînd cu atenție calitatea 
și diversitatea produselor, mo
dul lor de prezentare.

în cadrul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu s-a intere
sat de felul de realizare a 
obiectivelor fundamentale ce 
stau în fața acestei unități — 
aprovizionarea cu produse 
într-o gamă variată, condițiile 
de servire optimă, economisi
rea timpului cumpărătorului.

i acest context, secretarul
'P erai al partidului a indicat 

e aibă permanent în aten- 
problemele aprovizionării 

a întregii rețele co- 
cu o gamă cit mai 
ce produse, cit mai 

frumoase și de cit mai bună 
calitate. în legătură cu aceas
ta. s-a recomandat ca întregul 
fond de marfă — în special 
confecțiile — să fie transpor
tate de la producător la ma
gazin în conteinere care să 
asigure păstrarea ținutei co
merciale adecvate a produse
lor. De asemenea. tovarășul 
Nicolae Ceâușescu a atras 
atenția asupra necesității de 
a se crea pentru tineret con
fecții mai variate, mai atrăgă
toare. proprii acestei virste.

în discuția cu factorii de 
răspundere prezenți. secreta
rul general al partidului s-a 
interesat, totodată, de modul 
de organizare și aprovizio
nare a unităților de alimenta
ție publică și a magazinului

alimentar, 
re sporită 
unei mai 
preparate, 
poziția cumpărătorilor să se 
afle produse alimentare de 
calitate superioară. Secretarul 
general al partidului a remar
cat că spațiile comerciale pot 
fi mai bine folosite și a fă
cut observații critice cu pri
vire la calitatea unor fini
saje.

Apreciind modul de organi
zare a unor astfel de maga
zine de tip universal, tovară
șul Nicolae Ceâușescu a in
dicat să nu se neglijeze nici 
crearea unor unități speciali
zate — atît pe tipuri de pro
duse, cit și în funcție de 
vîrsta destinatarilor — pen
tru a-și cîștiga un bun re
nume în rîndul acestora.

în încheiere, secretarul ge
neral ai partidului a reco
mandat ca încă de la început 
să se ia măsuri pentru ca în a- 
ceastă modernă unitate să 
domnească ordinea și curățe
nia. să se asigure o bună 
vire a cumpărătorilor.

La plecare a avut loc 
nou o caldă manifestare 
care oamenii muncii și-au ex
primat vibrant sentimentele 
de fierbinte recunoștință față 
de partid, față de secretarul 
său general pentru grija și 
atenția permanentă pe care le 
acordă nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregu
lui popor.

ser-

din 
prin

Un sondaj efectuat de organizația U.T.C. de 
la întreprinderea „Republica" din Capitală, in 
rîndul tinerilor, ale cărui concluzii au sugerat 
inițiative și acțiuni concrete, privind întreține
rea și exploatarea 
utilajelor.

In munca lor obișnuită de zi 
cu zi. prin ponderea lor in co
lectivul întreprinderii ..Republi
ca", uteciștii își aduc o contribu
ție substanțială la realizarea 
sarcinilor, a angajamentelor asu
mate în. întrecerea socialistă. 
Dar organizația U.T.C. și-a pro
pus să acționeze în. sensul spo
ririi acestei contribuții, astfel 
ca fiecare ' dintre cei aproape 
2 000 de tineri să-și facă mai 
mult decît datoria, să nu se 
mulțumească cu simpla inde- 
plinire a sarcinilor, să se alinie
ze cu întreaga lor capacitate 
eforturilor pentru soluționarea 
celor mai dificile probleme pe 
care le implică 
ductiei. moderne, 
ceste probleme ? 
rea de la care 
trebuia să por
nească organi
zația de tineret 
în inițierea âc-- 
tiuhilor 
Răspunsul 
destul de 
cunoscut:

a 
sarcinilor 
mult spo- 
ale a- 
prim an 

cin.ein.alu- 
.revolutiei

raționala a mașinilor ți

procesul pro- 
Care sini a-
Iatâ întreba-

sale.
era 

bine 
pen- 
facetru 

fată 
mari, 
rite, 
cestui 
al 
lui 
tehnieo-știinti- • 
fice una din 
..rezervele" hd- 
tărîtoare Care 
se cer valorificate este mai 
buna folosire a 'mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, cu
noașterea. în continuare. a 
indicilor • de utilizare a acesto
ra. Cu aceleași utilaje, pe a- 
celeasi suprafețe, mai multă 
producție, la un preț de cost 
cit mai mic și de o calitate mai 
bună. Aceste exigențe au de
venit deviza uteciștilor. ca
dealtfel, a întregului colectiv.

S-a întreprins un sondaj in
rindul' tinerilor din secțiile de
bază. Aproape toți exprimau 
aceeași opinie : trebuie să se
acționeze in direcția mai bunei 
întrețineri a lăm in oarelor pen
tru prevenirea opririlor acci
dentale. pentru scurtarea dura
tei reviziilor si reparațiilor, 
pentru stimularea creației teh- 
nico-științifice in vederea creș
terii productivității muncii.

— Pentru început — spune

• In primele șapte luni ale 
acestui an, indicii de utilizare a 
mașinilor, utilajelor și instalații
lor au fost cu 1,2 la suta supe
riori celor realizați în 1975 • 
Cheltuielile la 1 000 lei produc- 
țje-marfâ au fost reduse cu 2 lei 
față de cifra planificata • S-au 
obținut peste plan, la zi.: 6 423 
tone țevi și 2 085 tone laminate, 
iar productivitatea muncii pe o 
persoana retribuita este cu 1 243 
lei mai mare decît prevederile 
planului

tovarășul Vasile Irimia. locții
tor al secretarului U.T.C. ■ pe 

■întreprindere — am organizat 
la secția mecanică o echipă de 
tineret, formată din 30 de ute- 
ciști. sub conducerea lui Con
stantin . Ungureanu, cu atribu
ția de a întreține și repara 
laminorul și celelalte instalații. 
Această echipă și-a ciștigat no
torietate in uzină. în doi 
de zile s-a sudat perfect, 
ma reparație capitală pe 
a efectuat-o la laminorul 
trei toii, a durat cu trei 
mai puțin decît prevederile 
graficului. Deci, trei zile ciș~ 
tigate pentru producția efecti
vă.

Experiența a fost încuraja
toare. S-a constituit o nouă e- 

chipă de 
treținere 
tuită din I 
tineri la ; 
sculerii 
chipă 
care 
toate 
și care. în. mo
mentul în care 
se produce o 
avarie, o defec
țiune undeva, 
intervine 
diat. 
meseriași 
sint 
Remedierile 
fac astfel cu o- 
perativitate ma
ximă. In a- 
genda șefului 

'de echipă, lăcătușul Ion Geor
gescu, sin.t consemnate în. 
acest an, zeci de interven
ții. Ultima dintre ele : re
pararea ■ unei ■ mașini de rec
tificare s-a efectuat 'doar in 
cîteva ore față de două zile 
cit se prevedea. A treia e- 
chipă de producție a tineretu
lui a luat ființă la laminorul 
nr. 1. In fruntea • oi, tînărul 
comunist Nicolae Stanciu. în 
fiecare din lunile acestui an. 
cci 15 tineri laminoriști au dat 
cite 4—5 tone de
peste plan.

Organizația U.T.C. 
mulțumită. Echipele 
sint deosebit de apreciate. E- 
vidențiind faptul că toate re-

ani 
U.Iti- 
care 

de 
zile

în- 
alcă- 

60 de 
secția, 
O e- 

mpbilă, 
cuprinde 
meseriile

_ ime- 
cu atiția 

citi 
■necasari.

se

laminate

putea fi 
de tineret

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a ll-a)

CAMPANIA AGRICOLA DE TOAMNĂ
Pe cîmp, o perioadă densă de lucru, care solicită 

muncă exemplară, organizare temeinică

Relatăm'în pagina a lll-a

Pregătirea politică a tinerilor
o activitate fără pauze

Formarea unor tineri înaintați, cu conștiință revoluționară pre
supune o temeinică pregătire politico-ideologică. o cunoaștere și 
înțelegere aprofundată a legilor obiective ale dezvoltării sociale, 
acțiune care se desăvîrșește in procesul participării lor active la 
făurirea destinului colectiv al societății socialiste și comuniste. 
Se desprinde astfel necesitatea desfășurării de către organizațiile 
U.T.C. a unei intense activități educative în vederea înarmării 
tinerilor cu concepția revoluționară despre lume și viață a P.C.R., 
materialismul dialectic și istoric, cunoașterii temeinice și însu
șirii de către fiecare tînăr a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, lărgirii orizontului cultural-științific ele. 
Desigur, la baza eforturilor întreprinse în acest sens de către or
ganizațiile U.T.C. se află învățămîntul politico-ideologic. Dar de 
la un an de studiu la altul activitatea de pregătire politică a 
tinerilor nu se întrerupe. Ea continuă în forme specifice, soliei- 
tind preocupări intense în vederea unei organizări exemplare. 
Cum se acționează pentru ca pregătirea politică să se desfășoare 
fără pauze ? — iată tema anchetei jpe care am realizat-o în cîteva 
organizații U.T.C. din Capitală.

de către întregul colectiv. Des
pre ei se știe — fapt demonstrat 
și prin modul ingenios în care 
își organizează activitatea poli
tică și educativă — că au idei 
interesante și voință de a le ,a- 
plica in practică. Secretara co-

mitetului U.T.C.. tovarășa Doi
na Mărieș ne spune că „întra- 
devăr, acțiunile care se desfă
șoară in această organizație au 
o pronunțată notă de originali
tate și se bucură de un foarte 
mare interes din partea tineri
lor". Aveam să aflăm mai tîrziu 
că la acest rezultat s-a ajuns 
prin valorificarea tuturor resur
selor de care dispune organiza
ția.

...Sint în total 31 de tineri. Au 
profesii diferite : matematicieni, 
economiști, psihologi, automa- 
tiști, ciberneticieni, tehnologi 
etc. Organizația lor este alcă
tuită pe structura colectivului 
de organizare a muncii. Meri
tul principal al biroului este a- 
cela de a fi pornit de la „pro
fesia" de organizatori a acestor 
tineri ;
nat pe 
unilor 
gramul 
așa că
tara preocupărilor privind pre
gătirea acțiunilor.

în consecință i-a antre- 
toți în organizarea acți- 
politico-educative. Pro- 
de activități este bogat, 

nu rămine nimeni în a-

Nu. demult, a avut loc în a- 
coastă. organizație o dezbatere 
pe tema „A fi modern sau a fi 
contemporan?". Fiecare tinăr a 
primit un chestionar la care a 
răspuns oral, în cadrul dezbate
rii. Fiecare și-a spus părerea 
deschis, ca în familie ; și chiar 
dacă nu toți au avut dreptate, 
in schimb toți au avut do ciș- 
tigaț, participind la o confruntare 
do idei. din care s-au desprins 
concluzii deosebit de utile. Ast
fel de acțiuni se desfășoară 
frecvent în organizația rir.: 7. 
Temele sint diferite : istorie. , 
etică, filozofie, dar mai ales pro- I 
bleme politice la zi. De notat 
că nu fiecare acțiune presupune 
prezența tuturor tinerilor sau o 
pregătire îndelungată. Multe ac
țiuni sint organizate .ori de cite

Anchetă realizată de 
ADRIAN VASILESCU si 
TEODOR POGOCEANU

(Continuare în pug. a U-a)
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OfH.A.VJZ. CULTURA

Un mai mare efort pentru a găsi răspunsuri
■

-
Cine răspunde de activitatea unui „club“ din Baia Mare,

cu existența autorizata la Satu Mare ?

la preocupările colectivului de tineri
IA ÎNTREPRINDEREA

„UNIREA"
în principiu, toată lumea________ ___ a 

fost de acord că ziua aceea. în care membru organizației L .T.C. 
218 — 219 de la întreprinderea 
„Unirea” din municipiul Cluj- 
Napoca au semnat angajamen
tul solemn. a fost „o zi în
semnată”. Spunem numai in 
principiu, pentru că atunci 
•cînd a fost vorba să se treacă 
la fapte, lucrurile nu au mai 
depășit stadiul tezelor genera
le. valabile in plan teoretic, al 
fundamentării întregii activi
tăți a organizației U.T.C.. dar 
lipsite de aderente necesară la 
esența preocupărilor de mur.câ 
și de viață ale acestei organiza
ții U.T.C.. ale membrilor ei.

De pildă, informarea birou
lui organizației U.T.C. în care 
te regăseau copios formulările 
din Ghidul orientativ. difuzat 
de comitetul municipal al L .T.C.. 
reliefa ne larg semnificația 
principială a momentului per.- 
tru toti uteciștii patriei, hacra 
care, desigur, era util in primul 
rînd pentru a creiona contex
tul politic și social în care si 
uteciștii din această organiza
ție îsi aștern semnătura de con
știință pe un document mer.:t 
să-i implice cu mai multă pu
tere. cu mai multă răspundere 
în activitatea organizației L T.C. 
Ceea ce în continuare am fi aș
teptat erau referirile la pro
blemele ce frămintă acest co
lectiv. la propunerile, sugea- 
le și observațiile V.ner-..or. 
punctul de vedere al birOU.U'.. 
așa cum rezultă el după o pe
rioadă de elaborare colectivă, 
de colocviu deschis și slr:cer 
între biroul U.T.C. și membri: 
organizației.

întîia dovadă de formalism o 
oferă chiar materialul prezen
tat: după patru pagini de in
troducere generală urmau an» 
2—3 copiate neglijent din care 
nu se putea prea lesr.e înțele
ge. de pildă, la ce anume o- 
biectiv și cu ce rezultate con
crete s-au realizat angajamen
tele si nici prea bine cine «:nt 
acei uteciști oare .Jiu-5i tec 
datoria pe linie de organiza
ție”. Mai mult, ca propuneri de 
îmbunătățire a planului de 
măsuri erau formulate urmă
toarele : 1) „Consultarea bi
bliografiei la învătimfiitul 
litico-ideologic U.T.C. pe bază 
da conspect *.  2) ..Fuf— 
uneî opinii de masă :r. 
tinerilor pentru abonamente Ia 
ziar”. 3) „Realizarea ur.-- colt 
satiric la gazeta de pere-e-.

în aceste condiții nu «ne de 
mirare cătunele discut:: *-au  
plasat si ele tot in sfera fru
moaselor declarații de intent:», 
că au lipsit propunerile. su
gestiile concrete care sâ contri

buie la perfectxr.area in an
samblu a acu\ntătii ortaz^za- 
tieL

Este foarte adevărat- la un 
moment dat. cineva a luai cu- 
vintul și pe un ton foarte cri
tic u precis a remarcat câ 
„lipsesc tocmai conckxzffle*.  
Am fi fost si r.o; de acord cu 
•tonul șâu incisiv mai ales câ 
probleme.» pe care le ridica 
erau reale s: nu txitine se sol
dau cu oroouneri. concrete, 
dacă nu am fi știut câ lor. Mo- 
canu nu era ooar un membr-i 
al acestei organizații si cu auv 
mai duup ua îpectatx la a- 
dunarea generală- EZ era mem
bra in comitetul UXQ coordo
nator si in această ea. tate 
sarcina si datoria să se impliee 
cu toată răwtrtâerea in pregă
tirea acestei importante adunări

hiase parte doar la câteva dis
cut:: și con^ibuise mai apoi ia 
rearizarea materialelor pentru 
adunarea generală, a sa indt-..

Reluăm împreună dosarul cu 
procese verbale ale discuțiilor 
îndivxduaje care sint cum nu 
se poate mai generale in for
mulări. fără ca din vreunul din 
aceste procese verbale sâ lip
sească cuvtataie: „Tovarășul isi 
_a anca antentu. să-fi ducă la 
inceuiir.ire toate sarcinile”. 
Care sarcini, nu ni se mai 
mune. în fata unei asemenea 
situații nu poți sâ nu te in-

însemnări despre doua adunari
ALE UNOR ORGANIZAȚII U.T.C.

DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

S: mai trebuie să mai spu
nem că aduxarea ar fi avut 
mult de eistuzaî dacă în fa:a 
ei s-ar fi rostit r opinii’» se- 
cyetam’ui cora.*.e<urjj  U.T.C. 
pe «ectjc — Ica.-. Boios — si ale

- - - - ----- 
za:.: — Va>-- - -raeoeâ Or - 
<-i-n «ceste: opinii nu s-au au- 

discunila >-au nsentir-ut la 
simple cocstatâri. care spun 
wre*  patin desnre identitatea 
—go's a vrui roteeriv. despre 
care fastele de muncă vo’besc 
cu prisestr.tâ la modul poaitiv.

LA ÎNTREPRINDEREA
rteostr.tâ

DE CONFECȚII 
„FLACĂRA"

Cîr.d am intrebat-o ne Irina 
secretara organizației 

V.T.C. numărul • de la Ir.tre- 
nr.noerea de confecții „Flacă
ra*  din Cluj-Napoca, care sint 
cele mai interesante propuneri, 
făcute de uteciștii organizației 
in cadrul discutiilor individua
le. răspunsul a fost o tăcere 
nre-unc’â. M-am gir. di t că e 
firesc să nu poci să alegi din- 
tr-o dată dir. adtea proouneri 
făcute in discuțiilor
pcr*î'.e  cu ac-oaoe *0  de ute- 
esti fără r-scul de a rres: sau 
a o—.:? ceva. Nuna: că secre
tara fiw se din fetrewnadere o 
vrem— sL întoarsă de curind.

sistau în această secție multi
ple probleme legate de înde
plinirea ritmică a planului, de 
calitatea produselor, de respec
tarea disciplinei muncii si ex
ploatarea maximă a celor 480 
de minute de muncă. Mi-am 
«kl« atunci că poate ei. ute- 
cisti:. nu au făcut propuneri 
concrete ne parcursul discuții
lor individuale. Dar. citind pro
ces-’- verbale, răspunsul e in
firmat de fapte. De pildă, mul
te tinere au declarat că doresc 
sâ-si completeze studiile, să ur
meze o școală tehnică sau li 
ceul- Firesc, aceasta nu e doar 
o problemă personală, ci una 
care implică cu toa>ă răspun
derea organizația U.T.C.. biroul 
ei. Alte tinere sînt dornice 
să-si întemeieze un cămin și 
problema unui început de drum 
nou în viață e. desigur. mai 
mult derit o simplă problemă 
personală 
fervent, 
concret, 
U.T.C..
Tot în cadrul discuțiilor indi
viduale s-a mai desprins o rea
litate — tristă, dar realitate. — 
unele tinere sint adepte ale 
vnor secte si culte religioase. 
Unele au fost chiar excluse din 
organizație. Iată, așadar, o nouă 
p-oblemă care tine de dome-. 
n:ul muncii politico-educative a 
organizației U.T.C. Si exem
plele poc continua.

în ce o privește, informarea 
prezentată de biroul organiza
ției U.T.C. este alcătuită co
rect. nu lipsesc unele accente

a lor. Cum poate in- 
cum le poate ajuta 
efectiv. organizația 

colectivul de tineri ?

critice dar întregul ei ton e 
unul neutru, de constatare, de 
expectativă,
U.T.C. abia 
<de aceste 
vinovați că 
se perpetuează.

în fine, propunerile de îmbu
nătățire a planului de măsuri 
— cu o singură excepție care 
vizează 
fiecărei 
tivității 
membri 
depășesc stadiul 
lor prin care se cere biroului 
organizației U.T.C. „să se o- 
eupe mai îndeaproape de tine
rii din organizație**,  asta pen
tru .a le cunoaște mai 
preocupările**.  Or, această in
tenție. întru totul salutară, tre
buia să fundamenteze înseși 
discuțiile individuale si nicide
cum să fie prezentată ca prin
cipala concluzie de lucru ce s-a 
desprins din cadrul lor.

în aceste condiții, este ___
nu se poate mai limpede de ce 
unele luări la cuvîn.t l........
Florian. Ileana Solomian. 
Tătaru) nu au 
bunelor intenții 
modul optativ, 
nită replică au 
luări de poziție 
tocmai prin caracterul lor con
cret. efectiv. De pildă. Mar
gareta Vincze a propus înfiin
țarea a două cercuri — unul de 
educație moral-cetățenească și 
unul de educație materialist- 
științifică. Susana Ciobanu a 
criticat inertia în care se men
ține activitatea culturală a or
ganizației („Oare n-am putea 
invita între noi un poet sau un 
tînăr actor ?“). O altă utecistă, 
Lidia Petrie, a propus pentru 
remedierea deficientelor 
producție instituirea unor 
dinte operative zilnice de ur
mărire a realizării sarcinilor de 
plan, ca 
schimburi 
ganizatiile 
aflate în 
ductie eu _____ __ ___
pierind de la necesitatea ridi
cării calificării profesionale și 
de cultură generală a tuturor 
încadratelor, aiutorul de mais
tru Dumitru Boancă. el însuși 
membru al organizației U.T.C., 
a făcut propunerea ca în pla
nul de măsuri să se specifice 
și cîteva forme prin care bi
roul organizației U.T.C. iși 
propune să sprijine în această 
direcție pe tinere. Și treptat, 
văzînd cu ochii, ceea ce la în- 
cenut se anunța a 'ta sub sem
nul formulărilor globale. blo
cate în fata practicii, a devenit 
o dezbatere adevărată, animată 
de intenția de a găsi si expe
rimenta soluții proprii, răspun
suri la preocupările care există 
în rîndul acestui tînăr colectiv.

ca si cum biroul 
acum ia cunoștință 
fapte și alții sint 

ele se manifestă și

discutarea în cadrul 
adunări generale a ac
rite unuia sau a doi 

ai organizației — nu 
generalități

bine

cum

(Otilia 
, Ion 

depășit stadiul 
exprimate la 
Ca o bineve- 
fost însă alte 
ce s-au impus

din 
se-

si organizarea unor 
de experiență cu or- 
U.T.C. din secțiile 
flux direct de nro- 
sectia lor. în fine.

ȘERBAN CIONOFF

PREGĂTIREA POLITICĂ A TINERILOR
(Urmare din pag. I)

ori au loc evenimente politice 
interne sau internaționale deo
sebite. Participă cine are timp 
și manifestă interes pentru pro
blema care se discută. Impor
tant este insă că nici un tinăr 
nu rămine în afara acestor pre
ocupări. Fiecare iși afirmă pre
zența la un mare număr de ac
țiuni atit ca participant rit și ca 
organizator.

le tineri la dialoguri pe teme 
cum sint

Uniforme
si rechizite
>

școlare
la magazinele

cooperați
velor

de consum

PORNIND DE LA DORINȚELE 
TINERILOR

O inițiativă bună la Ateneul 
tineretului: organizarea unor 
teste în rîndul tinerilor din mari 
întreprinderi ale Capitalei, in 
scopul de a afla la ce acțiuni 
politico-ideologice ar dori să 
participe și cum sâ fie ele or
ganizate. Pe baza acestor teste 
a fost alcătuit programul activi
tăților cabinetului de științe so
ciale pînă la data de 1 octom
brie, cmd se va deschide noul 
an de studiu in invățâmintul po
litic U.T.C. Un ciclu de dezba
teri intitulat Adevăruri și „ade- 
văruri**  a atras un mare număr

^Relisia — plăsmuire 
: „Sectele religioase” ; 

„Tettdtnte contemporane de mo
dernizare a doctrinei biblice” ; 
„Geneză și evoluție” etc. Un alt 
ciclu de dezbateri — ..Să trăim 
și să muncim in chip comunist**  
— a prilejuit interesante intil- 
niri cu muncitori de frunte, cu 
activiști de partid și de stat, cu 
cadre didactice universitare pe 
teme ca „Munca si libertatea 
umană". ..Tineretul și integrarea 
in muncă"*.  ..Patriotismul — 
componentă a eticii comuniste**  
•te.

Directorul Ateneului tineretu
lui. tovarășul Adrian Boeru, 
subliniază cîteva dintre proiec
tele pentru această lună : un 
cerc de filozofie, un curs de doc
trine politice, la care se va a- 
dâuza intensificarea unei acți
uni care deja a fost declanșată : 
serile de dezbateri grupate sub 
genericul „Enciclopedie româ
nească"*.

a-și 
despre

CIT PRODUCT

IA CART IDCRAJI1
(Urmare din pag. I)

parați i le efectuate în acest an 
la cuptorul de recoacere de la 
trăgătorie. la laminorul de 6 țoii 
nf. 2, la cuptorul reductor etc. 
s-au încheiat cu 50—100 de ore 
mai devreme derit prevederile 
din grafice, inginerul Constan
tin Giogu. secretarul comitetu
lui de partid din uzină, apre
ciază, pe bună dreptate, iniția
tivele uteciștilor. S-a făcut 
însă mai mult. Fiecare zi de 
simbătă este declarată, pentru 
tineri, zi de curățenie și între
ținere. Utilajele și locurile de 
muncă capătă strălucire. Comi
tetul U.T.C. se întâlnește intr-o 
ședință operativă. analizează 
rezultatele acțiunilor din cursul 
săptăminii si stabilește activită
țile pentru săptămina viitoare. 
Pentru perfecționarea pregăti
rii profesionale a tinerilor, au 
fost organizate cursuri de cali
ficare gradul doi. la care parti
cipă toți muncitorii cu scurtă 
experiență in producție : 50
trăgători, 30 laminatori. 40 de
lăcătuși. O dată pe lună apox 
sînt invitați la clubul uzinei 
unde specialiștii le prezintă a- 
mănunțit noile tehnologii. Toate 
aceste inițiative. consemnate 
în parte doar, iși găsesc fina
lizarea în. bilanțul întrecerii so- 

| cialiste. care, și de data aceasta, 
I reconfirmă prestigiul, autorita

tea colectivului de la întreprin
derea „Republica4*.

ACȚIUNI DEDICATE 
CUNOAȘTERII TRECUTULUI 
DE LUPTĂ AL POPORULUI 

Șl PARTIDULUI

La întreprinderea de mașini 
electrice București, la ora cînd 
am vizitat-o noi. Anghel Ale
xandru. locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C.. efectua o mo
bilizare a uteciștilor pentru par
ticiparea la una dintre serile 
politico-culturale de la „Ecran 
club". In fiecare joi, ne spu
ne dinsul. uteciștii din 
prinderea _____' .____ __
activitățile organizate la „Ecran 
club*,  activități care vin în spri
jinul îmbogățirii cunoștințelor 
lor politice. Desigur, nu ne mul
țumim numai cu participarea la 
activitățile organizate de... alții, 
în cadrul cpmitetului U.T.C., 
dupâ încheierea anului de învă- 
țămint politic^ analizind rezulta
tele obținute de uteciști (mai 
bune ca in alți ani !) am hotărî*  
ca. in lunile de vară ce preced 
începerea noului an de invăță- 
mint. să venim in sprijinul lor. 
Din sondajele efectuate am con-

statat dorința multora de 
completa cunoștințele i 
trecutul de luptă al poporului și 
partidului nostru. Am dorit — și 
credem noi, am și reușit — să 
asigurăm varietatea atit a for
melor cit și a conținutului ac
tivităților noastre în 
Iată, amintesc cîteva 
nifestările care s-au 
aprecierea tinerilor.
nele literare „Tudor
,.Miron Radu Paraschivescu“, 
„Nicolae Labiș“ și ..Adrian Pău- 
nescu” in cadrul cărora tinerii 
au putut face cunoștință cu poe
zia politico-patriotică a autori
lor amintiți, dezbaterea piesei 
..Marele fluviu iși adună apele**  
de Dan Tărchilă (care tratează 
o suită de momente din activita
tea partidului nostru în ilegali
tate). cu participarea autorului. 
Să adăugăm la toate acestea vi
zita făcută Ia Muzeul de istorie 
a partidului și simpozionul 
..Lupta poporului român pentru 
cucerirea independenței de stat**  
(programat pentru luna în curs) 
și vă puteți forma o imagine a- 
supra citorva din acțiunile ini
țiate de comitetul U.T.C. pe în
treprindere”.

acest sens, 
dintre ma- 
bucurat de 

Medalioa- 
Arghezi**,

Temele vin în sprijinul pregăti
rii lor politice, al producției și 
al disciplinei. O revitalizare, mai 
ales pe perioada verii, a căpă
tat-o munca cu cartea. La biblio
teca întreprinderii sînt prezen- 

. tate cu regularitate ultimele 
noutăți. Numărul tinerilor care 
au devenit „abonații bibliotecii” 
a crescut mult. Este interesant 
și îmbucurător că, în urma dis
cuțiilor pe care le-am avut cu 
uteciștii. tot mai mulți solicită 
cărți de literatură politică. O 
altă noutate : am înființat în în
treprindere un ștand de cărți 
bogat și care, de asemenea, se 
bucură de interes din partea ti
nerilor”.

Magazinele cooperativelor 
de consum din toata țara sînt 
bine aprovizionate cu măr
furi care satisfac cerințele 
și exigențele cumpărătorilor.

In această perioadă s-au 
pus in vinzare toate articole
le necesare elevilor pentru 
noul an de învățămînt

Astfel, de la raioane spe
cializate organizate în cadrul 
magazinelor se pot cumpăra: 
șorțulețe pentru preșcolari, 
rochițe și șorțulețe pentru 
fete (cls. I—IV), bluze și sa
rafane pentru eleve (cls. V- 
XII), cămăși, costume și pan
taloni pentru băieți (cls. 
I-XII).

Pentru pionieri se găsesc : 
bluze, cămăși albe 
plisate, cravate, 
bascuri etc.

O diversitate de 
de sport și încălțăminte din 
piele sau înlocuitori de piele 
completează gama de artico
le pentru elevi.

De asemenea, la librăriile 
și raioanele specializate ale 
magazinelor cooperației de 
consum s-au pus în vinzare 
toate rechizitele 
elevilor : caiete, 
negre și colorate, 
pixuri, penare, 
ghiozdane etc.

Magazinele cooperativelor 
de consum, aprovizionate cu 
un bogat fond de marfă, o- 
feră cumpărătorilor toate 
produsele solicitate.

și fuste 
insigne.

articole

necesare 
creioane 

stilouri, 
serviete.

Pe sub firma pe care 
„Clubul Excelsior F.C. 
Mare**,  afișată la intrarea 
localul Teatrului de păpuși din 
Baia Mare, intrăm în „clubul” 
cu jocuri mecanice. Știam că 
organele de miliție au găsit 
printre zecile de tineri care 
umplu pînă la refuz baraca de 
circ în care funcționează ț- 
bineînțeles după ce au fost plă
tite cu monezi de 1 leu si 3 
lei —. 25 de jocuri mecanice, 
oameni neîncadrați în vreun loc 
de muncă, tineri cu anteceden
te care-si petrec mai tot tim
pul în acest loc. Una din mul
tele inscripții prinse pe pereții 
încăperii (inscripții care fac 
dovada necunoașterii gramaticii 
limbii române de către cei care 
le-au scris) atrage în mod se
rios atenția, celor ce vin aici, 
să nu confunde clubul cu o sală 
de așteptare. Și nici nu este : 
se joacă intens ! Dar ca să joci 
iti trebuie bani. Iar cei atrași 
de luminile verzi si roșii ale 
aparatelor de joc caută să facă 
rost de bani prin mijloace ne
cinstite : tot de la organele de 
miliție am aflat că. de la a- 
paritia în oraș a acestor ma
șinării. au fost prinși tineri, 
minori, care au spart chioșcuri 
de țigări pentru a cotrobăi 
dună mărunțiș prin sertarele 
acestora. casetele aparatelor 
telefonice, sau au furat bani de 
acasă, din alte locuri, pentru a 
putea iuca la clubul „Excel- 
sior“. Cum s-ar zice, pentru a 
urca „mai sus**  (excelsior 1) 
trebuie să... cobori. Și încă jos 
de tot. a .

La intrarea în club sint de 
fapt niște indicații care, atrag 
atenția celor fără legitimații de 
F.C. Baia Mare sau fără legi
timații de serviciu, minorilor, 
că nu pot pătrunde înăuntru. 
Stil binecunoscut al unui soi 
de reclamă. Pentru că noi 
— și ca noi majoritatea ! am 
intrat fără nici o legitimație. 
Indicațiile sînt puse acolo doar 
pentru creduli și. poate, pen» 
tru cei care se fac că contro
lează activitatea ce se desfă
șoară aici. în realitate, nimeni 
nu întreabă pe nimeni nimic. 
Dacă ai venit și joci, fără să 
faci cumva observații că apa
ratul se defectează prea des si 
mai ales cînd trebuie să plă
tească. nu te deranjează nimeni.

Am vizitat clubul in mai mul
te rinduri si de fiecare dată 
mi s-a confirmat că aici sin
gura „piedică” este să n-ai bani 
să joci. Am 
de vorbă cu
De fiecare- 
erau plecați 
prin oraș. Desigur, cu treburi 
mai importante. Mașinile sînt 
supravegheate de Rodica Bunes
cu. La aproape toate întrebările 
noastre a răspuns cu „nu știu”. 
(Nici măcar cîte aparate sînt 
în sală, deși posedă cheile cu 
care desface instalațiile 
tora). Ne-a 
datarii” au 
invitați de 
ei nu fac 
ducă venit oamenilor !

în club îsi mai desfășoară 
activitatea si alți tineri, cu un 
statut aparte de cei care vin 
doar să-și cheltuiască baniț și

scrie 
Baia 

în

dată

încercat să stăm 
cei care-1 conduc, 
dată însă aceștia 
la București sau

aees- 
spus doar că „man- 
venit în Baia Mare 
niște oameni și că 
altceva de cit să a-

între-
noastră participă la

CARTEA $1 GAZETELE DE PERETE 
- IN SPRIJINUL ACTIVITĂȚII 

POLITICE

Ștefan Alexe. responsabilul re
sortului politico-ideologic al 
comitetului U.T.C. din întreprin
derea de utilaje și piese de 
schimb București, este preocupat 
de reînnoirea propagandei vizua
le. A vizitat cîteva întreprinderi, 
făcind. cum zice dinsul „un 
schimb de experiență de unul 
singur**  și dorește să realizeze 
și in întreprinderea în care mun
cește o propagandă vizuală boga
tă, interesantă și atractivă. „Un 
început, ne spune, l-am făcut ! 
Am constatat că, in anii trecuți. 
uteciștii nu prea seriau articole 
la gazeta de perete. Anul acesta 
am ales noi colective de redac
ție pentru cele cinci gazete de 
perete existente in întreprinde
re. și am fixat teme de articole 
pentru fiecare utecist în parte.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI 
ANUNȚA

scoaterea la concurs a postului de profesor la Facultatea de 
economie politică și planificare, catedra de Economie politică, 

disciplina : „Economie politică”, poziția 15.
Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 

Academiei de studii economice din București, Piața Romană 
nr. 6, cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6. privind statutul personalului didactic din R. S. 
România, publicat in Buletinul Oficial partea I, nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației și Invă- 
țămintului nr. 84 539 1969, in termen de 30 de zile de la data 
publicării acestui anunț in Buletinul Oficial partea IlI-a. iar 
concursul se va ține la sediul. Academiei in termen de 60 de 
zile de la data expirării termenului de înscriere.

Cei care funcționează într-o instituție de invățămint superior 
sini obligați să comunice in scris, rectorului acesteia, înscrierea 
la concurs.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 12—14 
la secretariatul rectoratului.

AN DE INVAȚĂMINT 
- PREGĂTIT DIN TIMP

NOUL 
POLITIC

Cîteva 
găsit și 
confecții . _____ _________ .. .
Aici se fac pregătiri'încă de pe 
acum în vederea începerii noului 
an de învățămînt politic. Nu de 
mult, propagandiștilor le-a fast 
prezentat un simpozion dedicat 
apariției celui de-al 12-lea vo
lum din operele 
Nicolae Ceaușescu, 
Intitulat ..România pe 
construirii societății 
multilateral dezvoltate 
tării spre comunism**.

..O altă direcție care 
atenția comitetului U.T.C. a fost 
și cea a selecționării noilor pro
pagandiști, ne informează tova
rășa Elena Anghel. secretara co
mitetului U.T.C. Au apărut, din 
motive obiective, niște ..goluri**  
în rindurile propagandiștilor și, 
desigur, ele trebuiau acoperite 
din timp. In altă ordine de idei, 
pentru a nu întrerupe pregăti
rea politică a uteciștilor pe 
timpul verii, ne-am gîndit să fo
losim în continuare propagandiș
tii. în fiecare lună ne întîlnim 
cu ei, discutăm principalele eve
nimente politice interne și ex
terne. iar ei. la rîndul lor, se 
întilnesc în pauzele de lucru cu 
uteciștii. Această metodă a dat 
roade bune și o vom folosi și în 
viitor..

am
de

lucruri frumoase 
la întreprinderea 
și tricotaje București.

tovarășului 
simpozion 

drumul 
socialiste 
și înain-

a reținut

apoi să-i „caute**  în modul in
dicat mai sus. Sînt calificați, 
au cîțiva ani buni vechime în 
meseriile de mecanici sau elec
tricieni și stau aici să repare 
aparatele sau să curețe localul 
după închidere. Unul dintre ei. 
Costache Marian, în vîrstă de 
29 de ani, este absolvent al 
unei școli profesionale din ca
drul Grupului școlar „Unirea**  
din București. Un alt tînăr pe 
care toți îl numesc Aurel, ori
ginar din Galați, unde a și lu
crat un timp, ne-a spus că pri
mește 1 200 lei pe lună de la 
oamenii care l-au angajat. . că 
este electrician, are categoria a 
Il-a, dar că îi place să călăto
rească și s-a atașat de acest 
club. în întreprindere, pentru 
ont ore de lucru, primea cu 
cîteva sute de lei mai mult, dar 
a renunțat fiindcă îi place să 
călătorească.........De fapt, nu-i
tine nimeni aici — ne-a apus 
Rodica Bunescu. Pot să plece 
cînd vor. Ei nu sînt angajați, 
așa cum susțin, ci zilieri pe care 
îi plătim pentru treburile pe 
care le fac**.  Din acest punct 
de vedere lucrurile stau în fe
lul următor : autorizația 
funcționare a acestui 
seria A 179571 este 
de Consiliul popular 
tuliți Satu-Mare. Pe 
Consiliul popular al
Maramureș a dat viza cu nr. 
3457 din 11 august 1976 pentru 
funcționarea „clubului**  ' de 
jocuri mecanice, proprietatea 
lui Ovidiu Rene, pînă la 31 de
cembrie 1976, decizie semnată, 
nr. 255-73.

de 
„•club” cu 
eliberată 
al jude- 
baza ei, 
județului

Dealtfel, într-o discuție avută 
Ia miliție, toate cele constatate 
de noi au fost confirmate de 
tovarășii maior Antoniu Poda- 
ri'U și cpt. Gh. Avăsan. Ne
dumeriți asupra caracterului 
și statutului acestui club 
cam bizar, l-am rugat pe tova
rășul Traian Darolți. primarul 
municipiului Baia Mare, să ne 
lămurească. După cum ne-a 
spus dinsul nu cunoaște amă
nuntele pe care i le-am furni
zat. Tovarășii care conduc acest 
club s-au prezentat la consi
liul popular cu autorizații le
gale, există o înțelegere între 
ei și clubul de fotbal din oraș, 
căruia îi revine o cotă parte 
din cîștig și se plătește și im
pozit statului. Am fost asigurați^ 
însă că va controla în cel rn^^ 
scurt timp activitatea clubu^^fe 
și că va lua măsurile necesare. 
Ceea ce dorim să se întreprin
dă cît mai urgent pentru a se 
pune capăt unei situații care, 
conform opiniilor multor oa
meni din Baia Mare, dar și pro
priilor noastre constatări, 
luează climatul moral,
tribuie la stimularea necinstei, 
fugii de activitâtile utile, men
ține în rîndul unor tineri pa
razitismul. Ca sâ nu mai vor
bim de lipsa de control atit din 
partea ,.Droor:etar.l«-*  cit și a 
organelor autorizate, dar mai 
ales obligate, să exercite acest 
control.

DO"
eon-

NICOLAE MHJTARU

CARTEA DE TEATRU
ISTORIE

ȘI VIZIUNE'
Autorul volumului „Unul în 

doi“ pornește de la premisa jus
tificată potrivit căreia drama 
lui Mihai Viteazul — și în egală 
măsură cea a lui Tudor Vla- 
dimirescu — este un dat pentru 

. spectator, acestuia fiindu-i cu
noscute desfășurarea faptelor și 
deznodămîntul lor. Cultivînd 
distanțarea obiectivă față de 
evenimente, prin folosirea co
mentatorului în manieră brech- 
tiană, Mihnea Gheorghiu ten
tează. astfel, transformarea in
terlocutorului într-un complice 
pe deplin și lucid angajat. Deși 
ambele piese — „Capul**  și 
„Zodia taurului" — au consti
tuit substanța unor numeroase 
comentarii prilejuite de trans
figurările scenice, ele se cer 
încă scrutate datorită conexiuni
lor ample prin care circulă 
ideile celor doi protagoniști. In 
„Capul”. succesele militare 
ocupă un spațiu restrîns. ca 
demers artistic ; ele sînt doar 
platforme politice și morale de 
pe care Mihsi Viteazul iși le-

Manualul universitar -1976
Producția editorială dedicată 

cărții universitare cunoaște pen
tru noul an de învățămînt cițiva 
importanți parametri de canti
tate și calitate. Astfel, peste 150 
de titluri de tratate, cursuri și 
manuale universitare pentru pro- 
filele : tehnic, universitar, eco
nomic. agronomic, medico-far- 
maceutic. vor fi tipărite intr-un 
tiraj de peste 1 120 000 do exem
plare. O pondere deosebită o au 
cărțile necesare studenților din 
învățămîntul superior tehnic, 
unde majoritatea titlurilor nou 
apărute reprezintă lucrări origi
nale. concepute nu numai de 
un singur autor, ci și de colecti
ve alcătuite din specialiști din 
diferite centre universitare pen
tru a se conferi o unitate meto
dologică predării disciplinei. A- 
cesta este cazul cursurilor : Teh
nologia reparării utilajului agri
col. tractoare si automobile, con
ducerea întreprinderilor și or- 

: ganizarea lucrărilor de construc- 
| ții. construcții metalice, con
strucții civile. Va fi pus. de a- 
semenea, la dispoziția studenți
lor și cadrelor didactice volumul 
III din Tratatul de chimie 
a compușilor macromoleculari, 
precum și o serie de culegeri ne
cesare studiului în anul I —

Probleme de analiză matemati
că, Probleme de algebră linia
ră. geometrie analitică și dife
rențială etc. Și pentru învăță- 
mîntul superior agronomic au 
fost elaborate manuale noi. ori
ginale de către colective forma
te din cadre didactice din mari
le centre universitare : Produ
cerea și păstrarea furajelor, A- 
grotehnica și tehnica experimen
tală. îmbunătățiri funciare. Pa
tologie animală. Fiziopatologie, 
Reproducerea animalelor domes
tice.

Un instrument util de lucru nu 
numai pentru 
pentru cadrele __
conducere, care urmează cursu
rile postuniversitare, este cursul 
de contabilitate a unităților eco
nomice. Știința conducerii — 
personalitatea conducătorului. 
Conducerea și tehnica activității 
de comerț exterior. Economia a- 
grară. Finanțele comerțului re
prezintă alte cîteva exemple de 
titluri originale necesare nu 
numai studenților, dar și spe
cialiștilor din domeniul econo
mic,

în profilul universitar o serie 
de lucrări sint destinate atit ce
lor aflați în amfiteatrele facultă
ților, cit și profesorilor de lieeu,

studenți, ci și 
economice de

(G. 
ro-

ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" BUCUREȘTI
BD. MUNCII 256 - SECTOR 3 

TRAMVAIE 23, 24, AUTOBUZE 79, 79 R.

ÎNCADREAZĂ URGENT

Curățiteri, turnători formatori, forjori, lăcă
tuși, sudori, găuritori, strungari, tâmplari. maca
ragii, zidari, dulgheri, pavatori, betoniști, zu
gravi, canalagii, fierar-betoniști, electricieni 
automatiști, reparatori de aparate electrice pen
tru măsurarea temperaturii, primitori distribui
tori, economiști specialitatea comerț exterior, 
ingineri eu practică în activitatea de comerț ex
terior, cunoscători a 2 limbi de circulație inter
națională, translatori pentru limba rusă și ger
mană și dactilografe poliglote, muncitori neca-

lificați pentru secțiile turnătorie oțel, turnătorie 
fontă și forjă.

De asemenea, încadrează muncitori necalificați 
pentru calificare în meseriile : forjori, strun
gari și lăcătuși. Virsta : 18 ani împliniți sau eu 
stagiul militar satisfăcut, studii : 4 clase ele
mentare pentru meseria de forjor, iar pentru 
meseriile de strungar și lăcătuș, minimum 8 
clase elementare. Relații suplimentare, la tele
fon : 43 04 40 (interior 1856 sau 1704), sau 44 30 90.

Istpria literaturii române 
Munteanul, Folclor literar 
mânesc (M. Pop. P. Ruxăndoiu), 
Istoria literaturii dramatice ro
mânești (V. Brădățeanu). Vor a- 
pare două importante manuale 
de limbi străine pentru invătă- 
mîntul economic (Limba ger
mană) și pentru viitorii specia- 

. liști in calculatoare și automa
tică (Limba engleză). într-un ti- 
rai de 56 000 de exemplare este 
publicată și Culegerea de pro
bleme de matematică pentru în- 
vățămîntul superior, lucrare des 

* solicitată de cei ce se pregă
tesc pentru concursul în învă- 
țămîntul superior,

Cîteva lucrări importante sînt 
editate pentru științele sociale : 
Istoria filozofiei contemporane 
(Al. Boboc). Curs de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice în 
România (G.I. Ionita. M. Mu- 
șat), Economie politică — ma
nual unic al M.E.L (colectiv), 
Epistemologie tSt. Georgescu). O 
serie de lucrări originale sînt 
adresate studenților și specialiș
tilor din domeniul științelor ju
ridice : Dreptul comerțului in
ternațional. Istoria statului și 
dreptului românesc. Știința ad
ministrației. Dreptul muncii, Vo
lumul II din lucrarea de refe
rință. manpalul de Anatomie al 
profesorului V. Papilian (primul 
volum a apărut în 1975) va fi 
pus în curînd la dispoziția stu
denților facultăților de medicină 
generală și pediatrie. O serie de 
alte titlurj reprezintă lucrări de 
sinteză în care sînt incluse prin
cipalele noutăți din importante 
domenii ale medicinii : Radiolo
gie, Semiologie. Propedeutică, 
semiologie și clinică chirurgica
lă, Chirurgie infantilă și ortope
die, Biochimie medicală, Biofizi
că medicală.

Producția editorială a cărții 
universitare va fi dublată la ni
velul institutelor de noi manua
le, cursuri și lucrări de labora
toare menite să satisfacă toate 
necesitățile studenților în vede
rea unei optime pregătiri profe
sionale.

gitimează idealurile naționale. 
Strălucitele victorii, ce-1 cata
pultează spectaculos în obiecti
vul diplomației europene și 
pertinentele observații referi
toare la aspectul tenebros al 
diferitelor alianțe, adaugă la 
portretul domnitorului valah, 
pe lingă însușirile iscusitului 
strateg militar, și pe acelea de 
spirit proeminent al vremii sale.

Eroul este un vizionar puter
nic marcat de confruntarea cu 
ostilitatea împrejurărilor'isto
rice asimilate, aici, soartei „care 
nu m-a lăsat niciodată să ter
min ce-am început**.  Explicată. 
fraza aceasta, de o eovîrșiloar^JB 
adincime meditativă, se constil^B 
tuie in însăși arhitectura dra^^B 
matică a scriiturii. Prima part^^A 
este dominată de formula terJ^^B 
trului in teatru, care permit^^B 
autorului o exactă și riguroasă 
expunere a situației europene, 
a intențiilor manifestate de su
veranii timpului, a cauzelor ce 
determină rapidele succesiuni 
la domnia țârilor românești-

Piesa dezvoltă o cadență 
energică și clară, replica este 
nervoasă și fosforescentă ; elu- 
dînd metafora edulcorată, auto
rul urmărește ilustrarea unei 
idei și demonstrația îi reușește.

Cu o structură similară este 
învestit, de asemenea, eroul din 
„Zodia taurului” și în unitatea 
viziunii artistice trebuie să gâ- 

■ sirp și simbolistica titlului. 
Tudor Vladimirescu apare ca o 
replică peste secole, în sensul 
continuității istorice și al aspi
rațiilor. dată celui ee a făcut 
prima unire politică a țărilor 
române. Sugerat de exigentele 
formulei (reportaj dramatic), 
tonul piesei este lapidar, con
centrat, emoția artistică fiind 
sever cenzurată de respectul 
adevărului istoric.

Și în această piesă, Mihnea 
Gheorghiu este obsedat de cla
rificarea contextului european, 
pentru a evidenția mai preg
nant sensurile tulburățoare ale 
acțiunii Vladimirescultli. Indi
cațiile subtextuale capătă o 
deosebită valoare : de pildă, 
precizarea eă transcrierea sce
nică trebuie să cuprindă trei 
nivele este prețioasă mai ales 
în privința schițării balurilor 
ce însoțesc Congresul de la 
Vien.a : ideea exprimă ierarhia 
politică și socială a timpului, 
susținută pe aservire socială și 
vasalitate națională. Echilibrul 
european, abia stabilit, pare să 
aibă durabilitate : discuțiile de 
culise sînt însă rău prevesti
toare. șoaptele se fac ecoul unor 
răscoale naționale ce au izbuc
nit mai ales in țările supuse 
Imperiului Otoman. Figura con
ducătorului pandurilor este bine 
conturată : ferm si intransigent 
Ja început, copleșit de un teri
bil apetit novator, justițiar șj 
inflexibil cu fărădelegile, dilc- 
matic spre final. Si ..Zodia tau
rului” aduce în scenă o mulțime 
de personaje. între care oameni 
din popor, fixați în cîteva de
cupaje inspirat configurate : 
este cazul_ Măriei de Ia Gorj — 
o obsesivă iubire a tinereții lui 
Tudor pandurii Tonită din 
Urdari. Gîrbea : subtil portre
tizat este, de asemenea. Ipsi- 

- lanti căruia îi sint accentuate 
trufia si setea de glorie. Cores
pondentul austriac deschid*  si 
închide textul in același stil 
comentariu meticulos, dezvol- 
tînd impresia re^tării unui eve
niment memorabil.

ROMULUS DIACONESCU

C. STANCULESCU •) Mihnea Gheorghiu; „Unul în 
doi”.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a adresat domnilor CLELIO GALASSI, și MA
RINO VENTURINI, căpitani regenți ai Republicii San Marino, 
următoarea telegramă :

Este o plăcută ocazie pentru mine să vă adresez, cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii San Marino, călduroase felicitări, pre
cum și urări pentru fericirea dumneavoastră personală Și pentru 
prosperitatea poporului sanmarinez prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între România 
și San Marino vor continua să se dezvolte in interesul celor două 
țâri ale noastre, al păcii și colaborării în Europa și în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat Alteței Sale, ȘEIC KHALIFA BIN HA
MAD AL-THANI, emirul Statului Qatar, următoarea telegramă :

Ziua națională a statului Qatar îmi oferă plăcutul prilej să vă 
adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate continuă pentru po
porul qatarez prieten.

AGENDA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Vietnam

Adunarea festivă 
din Capitală

RECEPȚII
Cu prilejul sărbătorii naționa

le a Republicii Socialisto Viet
nam. ambasadorul acestei țări 
la București, Lam Van Luu, a 
oferit joi seara o recepție.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Paul Nicu- 
lescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-xninistru al 
guvernului, Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Suzana Gâdea și Va
sil© Bumbăcea, miniștri. Du
mitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. 
Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe# 
general-colonel Marin Ni coles - 
cu, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, loan Jinga. 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești# 
oameni de cultură și artă, ge
nerali și ofițeri, ziariști.

Erau prezenti șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
in România, alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Arabe Libiene, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Yahia Zakaria Al-Muka- 
dami, a oferit joi o recepție.

Au participat Ion Pățan. vice- 
prim-ministru al guvernului, 

: ministrul comerțului exterior și 
■al cooperării economice interna
ționale. George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe. Suza
na Gâdea, ministrul educației și 
învățământului,. reprezentanți ai 
conducerii altor ministere și in
stituții centrale. personalități 
ale vieții' economice și cultural- 
științifice, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
România, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Republicii Socialiste Viet
nam. ambasadorul acestei țări 
la București. Lam Van Luu. a 
vorbit joi la posturile noastre 
de radio și televiziune.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
La Ambasada R.P.D. Coreene 

din București a avut loc joi o 
conferință de presă la care au

Întîlnirea reprezentanților 
organizațiilor de tineret 

din capitale ale țărilor socialiste

Joi, în cea de-a doua zi a în
tâlnirii reprezentanților de tine
ret din capitale ale țărilor so
cialiste. s-au desfășurat lucră
rile seminarului „Contribuția 
organizațiilor de tineret la rea
lizarea sarcinilor economice și 
dezvoltarea creației tehnice și 
'științifice, la construirea socia
lismului și comunismului".

în cursul zilei, oaspeții au vi
zitat Tîrgul de mostre de bunuri 
de consum, s-au întâlnit și au 
purtat discuții cu cadre ale 
U.T.C. și tineri de la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița 
Roșie".

La Casa de cultură a studenția 
lor’„Grigore Preoteasa" au con- 
tinuat manifestările din cadrul 
Festivalului cîntecului politic, 
în cluburi și case de cultură, ti
neri bucureșteni s-au întâlnit cu 
membrii delegațiilor partici
pante.

Prezenți la aceste manifestări, 
reporterii noștri au consemnat 
citeva dintre impresiile și opi
niile participanților :

• ANATOLI KIRILOV, mem
bru al delegației orășenești Mos
cova a Uniunii Tineretului Co
munist Leninist : „Mă bucur că 
am ocazia de a cunoaște Româ
nia. Tinerii români sint foarte 
ospitalieri. Există la Întîlnirea 
noastră o atmosferă prieteneas
că, de lucru, care va contribui la 
mai buna cunoaștere a preocu
părilor și gîndurilor noastre în
dreptate spre îmbunătățirea și 

luat parte reprezentanți ai zia
relor și publicațiilor centrale, ai 
Agerpres’ și Radioteleviziunii.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Pak Zung Guc a vorbit despre 
situația existentă in Coreea, re- 
ferindu-se la incidențele care au 
avut loc recent în zona de secu
ritate comună de la Panmunjon.

Poporul coreean — a spus am
basadorul R.P.D. Coreene —nu 
dorește războiul, ci preintimpi- 
narea acestuia și pacea, iar lup
ta sa este o luptă pentru reuni- 
ficarea pașnică și independentă 
a patriei, pentru dreptul la au
todeterminare și suveranitate. în 
această luptă, poporul coreean 
se bucură de solidaritatea tutu
ror țărilor iubitoare de pace, 
printre care se numără și Româ
nia. în încheiere, ambasadorul 
Pak Zung Guc a răspuns la în
trebările puse de ziariști.

CONGRES
Peste citeva zile vor începe, la 

București, lucrările celui de-al 
43-lea Congres internațional de 
turnătorie, organizat de Consiliul 
National al Inginerilor și Tehni
cienilor din România, in colabo
rare cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și In
stitutul de cercetări și proiec
tări tehnologice pentru sectoa
re calde, sub egida Comitetului 
Internațional al Asociațiilor 
Tehnice de Turnătorie — 
C.I.A.T.F. La lucrări sint invi
tați mai mult de 700 de specia
liști. reprezentând 35 de țări, 
precum și un mare număr de 
ingineri și tehnicieni din între
prinderile de profil din țara 
noastră.

SOSIRI

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Republicii Socialiste Viet
nam. joi după-amiază, la între
prinderea de radiatoare, echipa
mente metalice, obiecte și 
armături sanitare (IREMOAS) 
a avut loc o adunare festivă or
ganizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R., la care au 
luat parte numeroși oameni ai 
muncii din unitățile industriale 
de pe platforma Militari.

Au participat Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Socialis
te Vietnam la București, mem
bri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Matei, secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Despre semnificația eveni
mentului a vorbit Ștefan Dogă- 
răscu, director tehnic al Cen
tralei de utilaje și piese de 
schimb din cadrul Ministerului 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții.

Poporul vietnamez — a arătat 
vorbitorul — sărbătorește în 

I acest an ziua sa națională sub 
I semnul marelui eveniment, de 

importanță istorică — desăvir- 
șirea reunificării Vietnamului 
sub steagul socialismului. Po
porul român care, in spiritul 
solidarității internaționale, s-a 
aflat cu consecvență, alături de 
eroicul popor vietnamez, a sa
lutat cu sentimente de profun
dă bucurie mărețul act al reuni
ficării țării și proclamarea Re
publicii Socialiste Vietnam, vă- 
zind in aceasta o ilustrare eloc
ventă a afirmării voinței po
porului vietnamez de a-si hotărî 
în mod independent și suveran 
destinele, fără amestec din 
afară, de a edifica pe pămintul 
patriei reunificate societatea so
cialistă, de a-și concentra toate 
eforturile, toate resursele uma
ne și materiale în direcția dez
voltării economico-sociale acce
lerate a țării, pentru progresul 
și propășirea întregii națiuni.

După ce a subliniat momen
tele semnificative din lupta 
eroică a poporului vietnamez, 
sub conducerea Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, pentru 
eliberarea întregii țări și cuce
rirea deplină a independenței și 
suveranității, vorbitorul a arătat 
că această victorie constituie o 
ccntribuițe de mare importanță 
la lupta desfășurată de forțele 
înaintate ale omenirii împotriva 
politicii imperialiste, colonialis
te și neocolonialiste, pentru 
eliminarea practicilor agresive, 
de forță, amestec și dictat, pen
tru respectarea legalității inter
naționale și statornicirea unei noi 
ordini politice bazate pe recu
noașterea dreptului fiecărui po
por de a-și stabili singur pro
priile destine.

Partidul Comunist Român, 
România socialistă, poporul ro
mân și-au manifestat cu consec
vență, înalta apreciere și sim
patie frățească, solidaritatea mi
litantă față de cauza dreaptă a 
poporului vietnamez și au sa
tisfacția de a-i fi acordat, în tot 
cursul luptei sale împotriva 
agresiunii, pentru salvare na
țională, pentru libertate și inde
pendență, un sprijin activ, mul
tilateral, material, moral, politic 
și diplomatic, de a-și fi adus 
contribuția la marea victorie a 
poporului vietnamez. Sîntem 
ferm convinși — a spus vorbi
torul în continuare — că acum, 
în condițiile reunificării patriei, 
harnicul popor vietnamez, sub 
conducerea încercată a Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam. va obține noi și remar
cabile succese în munca sa en
tuziastă, plină de abnegație, pe 
care o desfășoară pentru solu
tionarea sarcinilor mari care 
stau în fața țării în noua etapă, 
ale asigurării progresului și pro
pășirii patriei.

Subliniind puternicele și indi
solubilele legături de prietenie 
și solidaritate comunistă, revo
luționară, care unesc popoarele 
român și vietnamez, vorbitorul 
a arătat că acestea și-au găsit 
elocvente ilustrări în întâlnirile 
și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Le Duan. care au dat un nou 
impuls dezvoltării relațiilor din
tre cele două partide, tari și po
poare.

în încheiere, vorbitorul a urat 
poporului vietnamez, cu prilejul 
marii sale sărbători naționale, 
noi succese în realizarea obiecti
velor trasate de Partidul Celor 
ce Muncesc din Vietnam, multă 
fericire.

A luat apoi cuvintul amba
sadorul Lam Van Luu. care a 
evocat pe larg principalele mo
mente ale luptei poporului viet
namez. sub conducerea Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, pentru libertate națională 
și dreptate socială, luptă ce a 
culminat cu victoria deplină și 
unificarea țării.

Cu victoria totală și completă 
a luptei împotriva imperialiști? 
lor — a spus vorbitorul — re
voluția vietnameză a trecut în- 
tr-o nouă etapă, etapa revoluției

Tn meci restanță, 
Rapid-Jiul 3-0

Acesta nu e fotbal
In partida restantă din etapa 

a treia, echipa Rapid a învins 
Jiul cu 3—0 (2—0). In condiții 
normale această victorie — me
ritată, dealtfel — ar fi trebuit 
să se incheie la o diferență mi
nimă, pentru că doar al 3-lea 
gol — Șutru, min. 88 — a fost 
înscris regulamentar. Primul — 
un autogol al lui Cavai — dar 
după ce tușierul semnalase po
ziția clară de ofsaid a unui ra- 
pidist la centrarea lui Manea, la 
care a intervenit, eu siguranța 
unui începător, portarul oaspete. 
Al doilea gol, cel din min. 44, 
a fost dintr-o lovitură de la 
11 m. executată de Rișniță, dar o 
lovitură absolut gratuită, pentru 
că — din nou arbitrul sibian An
drei Tudor nu cunoaște regu
lamentul sau dacă-l cunoaște de 
ce nu^l aplică ? — balonul i-a 
sărit lui Sălăjan din cap in mină, 
deci nu era elementul intențio
nal ? ! N-am înțeles maniera de 
a conduce un meci a arbitrului 
de centru : repetate semnalizări 
ale tușierilor — ofsaiduri, faul
turi etc — n-au fost luate in 

socialiste în întreaga tară, du- 
cind țara noastră, pas cu pas. pe 
culmile civilizației, îndeplinind 
testamentul sacru al președinte
lui Ho Și Min ..Să construim un 
Vietnam pașnic, reunificat, in
dependent, democratic și pros
per. și să aducem o contribuție 
demnă la cauza revoluționară în 
lume". Republica Socialistă 
Vietnam are drept sarcină stra
tegică. in noua perioadă în care 
a intrat, îndeplinirea reunifică
rii țării, intensificarea operei de 
construire a socialismului și per
fecționarea relațiilor de produc
ție socialiste in nord, transfor
marea și construirea socialismu
lui în sud. avansarea in mod 
rapid, puternic și solid a între
gii țări pe calea socialismului.

în lupta noastră împotriva 
imperialiștilor americani pentru 
salvarea națională, ca și în ope
ra de construire a socialismului 
in Vietnam, Partidul Comunist 
Român, guvernul și poporul ro
mân ne-au acordat un sprijin 
deosebit de prețios. Astăzi, după 
ce pacea s-a restabilit în Viet
nam, poporul român ne acordă 
în continuare ajutor în vindeca
rea rănilor provocate de război, 
pentru refacerea și dezvoltarea 
economică a tării. Numeroși 
specialiști români au contribuit 
la reconstrucția mai multor 
obiective economice. Diferite 
institute și uzine din România 
ne-au ajutat la formarea a mii 
de cadre tehnico-științifice și de 
buni specialiști. în întreaga 
țară, oriunde, se pot găsi acum 
citeva cadre care au fost for
mate în România. Acestea sint 
expresiile frumoase ale priete
niei frățești dintre cele două 
popoare.

Poporul nostru păstrează pen
tru totdeauna aceste fapte nobi
le și mulțumește sincer partidu
lui. guvernului și poporului ro
mân pentru ele. Sîntem convinși 
că. după vizita în Vietnam a to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
vizita in România a tovarășului 
Le Duan, în noile condiții cînd 
țara noastră este reunifieată, re
lațiile tradiționale de prietenie 
și cooperare dintre cele două 
partide, dintre țările și popoare
le noastre se vor întări și dez
volta și mai mult.

în încheiere, ambasadorul a 
urat poporului român ca, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să obțină noi 
și noi biruințe pe calea con
struirii cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

PLEDOARIE PENTRU TRAMVAI
Vechiul șlagăr „Du-mă acasă 

măi tramvai" a revenit în ac
tualitate ca un laitmotiv, vrînd 
parcă să ne amintească proce
sul de reîntinerire și reconsi
derare a acestuia. Nu mai este 
tramvaiul purtat de superbii 
cai în 1869 pe străzile Timi
șoarei, în 1872 ale Bucureștiu- 
lui. numit atunci ..o nouă mi
nune a secolului". Nu mai esto 
vorba nici de vizitiii-vatmani 
sau de lampagiii care stingînd 
in zori felinarele dădeau binețe 
omului de pe capră. în anul 
1898 socotit în Timișoara an 
..de vîrf" tramvaiul a transpor
tat 874 900 călători. Cîți călă
toresc azi. intr-o zi de lucru, 
cu tramvaiul în București ? A- 
proape 2 000 000 ! în București, 
Iași. Timișoara. Galati. Brăila. 
Sibiu, Oradea și Arad tramva
iul a devenit un mijloc obiș
nuit de transport. într-o vre
me zgomotul pe care-1 produ
cea a făcut ca acest sistem de 
transport să nu mai fie dez
voltat și iată că acum a venit 
vremea să acordăm tramvaiu
lui o atenție mai mare. Este 
suficient să privim harta eco? 
nomică a tării ca să înțelegem 
rațiunea care stă la baza noilor 
măsuri : industrializarea și ur
banizarea. sistematizarea, creș
terea demografică. concentra
rea unui număr mare de locui
tori în noi cartiere sau în im
punătoare platforme industria
le reclamă reconsiderarea tram
vaiului ca mijloc eficient, mo
dern de transport în comun, la 
suprafață.

Anul trecut s-au rulat în Ca
pitală. cu tramvaiul. 117 mili
oane de km., iar la nivelul 
tării s-au transportat peste 
3 800 milioane de călători. Toa
te acestea sint argumente cere 
pledează în favoarea tramva
iului. Am în față o situație 
care nu mai are nevoie de co
mentarii. în București avem 
un număr mare de tramvaie 
din care 121 V3A (silențioase) 
dublu articulate, elegante, con
fortabile. luminoase, troleibu
ze și autobuze. Un inven
tar în continuă înnoire. în- 
trro singură zi călătoresc cu 
troleibuzele 600 000 de oa
meni. cu autobuzele circa 

seamă. Atunci de ce n-a condus 
singur acest meci, ca la box ?

Am insistat mai mult asupra 
acestor aspecte deoarece despre 
meci nu prea avem ce scrie 
Ambele echipe au practicat o 
parodie de fotbal. Ne-au întris
tat insă și mai mult duritățile. 
Dacă ne apucam să numărăm 
„intrările la oase“, cred că ci
fra ar fi însemnat un record. A
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fost o veritabilă vlnătoare de 
picioare, tonul dindu-l Pop. Niță 
Deleanu, Niculescu, Petcu. 
ultimul cunoscut ca un 
pericol pentru fotbal. Din 
orice duel ieșeau scintei. A 
cesta nu poate fi numit fotbal. 
Arbitru a fost indulgent ac or
dină doar două cartonașe galbe
ne, lui Pirvu și Petcu — ambii 
de la Rapid. Și, ca meciul să aibă 
de toate — de toate din cele 
rele — mai amintim atît de pe

PE CÎMP, 0 PERIOADĂ DENSĂ DE LUCRU
CARE SOLICITĂ MUNCĂ EXEMPLARĂ, 

ORGANIZARE TEMEINICĂ
• INITIATIVE LOCALE IN SCOPUL CREȘTERII GRADULUI DE MECANIZARE 
LA RECOLTAREA CULTURILOR DE TOAMNĂ • DE LUCRU ESTE MULT, DAR 
ÎN UNELE LOCURI TRACTOARELE STAU NEFOLOSITE • 0 „PERFORMANȚĂ": 
ÎN ZECE ZILE S AU RECOL TA T DOAR... 20 HA. • UN APEL ADRESA T SUCEVE

NILOR: URGENTAȚI TRIMITEREA COMBINELOR!

Odată cu primele zile ale lu
nii septembrie, campania de 
toamnă intră în plină actuali
tate pentru lucrătorii ogoarelor. 
Din volumul sporit de muncă 
solicitat în această perioadă, 
cele mai mari forțe concentrea
ză recoltarea culturilor de floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
cartofi, porumb, legume și vii. 
Sint. dealtfel, priorități înscrise 
și pe agenda mecanizatorilor și 
cooperatorilor dobrogeni. Urmă
rind stadiul pregătirilor putem 
consemna faptul că în unele 
unități s-a prevăzut sporirea 
substanțială a gradului de me
canizare la recoltat. La coope
rativa agricolă din Gîrliciu. vor 
fi folosite în acest scop toate 
cele 8 combine „Gloria" și C 3 
dotate cu echipamente necesare, 
iar la Cumpăna, „23 August" și 
Mangalia, s-au întocmit planuri 
operative care prevăd recoltarea 
mecanizată a 50 la sută din su
prafețe. „Pentru actuala cam
panie, ne spune ing. Marin Pur- 
cărea, directorul Trustului 
S.M.A. Constanța, vor fi utili
zate 639 combine dotate cu echi
pamente necesare, 6 mașini de 
recoltat sfeclă de zahăr, aproa
pe 100 dislocatoare și peste 1 300 
remorci. Printr-o adaptare pe 
plan local vom colecta în acest 
an și capitolele de floarea-soa- 
relui, care sint un excelent fu
raj".

Preocupări de acest ordin am 
întîlnit în consiliile intercoope- 
ratiste Chirnogeni, Horia și Pan- 
telimon, unde au fost alcătuite

1 700 000 și cu tramvaiul peste 
1 900 000. Tramvaiul rămîne. 
deci, un mijloc de transport 
mai eficient. De altfel, preocu
pări pentru reconsiderarea 
tramvaiului există, la ora ac
tuală, pe plan mondial. Ele 
sînt legate si de necesitatea 
protecției mediului înconjură
tor. de -economisirea petrolului. 
In anul trecut, la cel de-al 41- 
lea Congres al Uniunii Inter
naționale de Transport Public, 
care a avut loc la Nisa, s-a ac
centuat orientarea spre folosi
rea autovehiculelor cu tracțiu
ne electrică pentru rezolvarea 
transportului în comun. Fran
ța. U.R.S.S., Belgia, Olanda. 
R.F.G. etc. vor dezvolta tram
vaiul. Măsurile care s-au luat 

și se iau in tara noastră au în 
vedere realizarea unui trans
port rapid. modern, eficient. 
Vom călători cu tramvaiul si
lențios nu cu 10 km pe oră ci 
cu 40—50 km. pe oră. Vom că
lători nu cu tramvaie cu 20 de 
locuri pe bănci și 19 în picioa
re cum erau cele din Oradea 
anului 1906 ci cu vagoane mo
derne de concepție și realiza
re românească.

— Reconsiderarea tramvaiului 
— spun specialiștii din Comite
tul pentru problemele consilii
lor populare și ai I.T.B. — a 
început cu circa 7—8 ani 
în urmă. Nu este vorba nu
mai de faptul că tram
vaiul este un vehicul nepolu
ant. deși acest element a avut 
o parte importantă de contri
buție în această reconsiderare, 
La fluxurile mari însă autobu
zele nu mai pot. satisface în 
condiții corespunzătoare cere
rile de transport : este greșită 
părerea că sporind continuu 
numărul autobuzelor pe o linie 
se rezolvă problema preluării 
fluxurilor mari și iată de ce. 
Fiecare arteră de circulație are 
un punct limită peste care a- 
pare fenomenul de saturație al 

nibilele simulări, uneori practi
cate de fotbaliști tineri — Tele- 
șpan, de pildă, de la Rapid — 
care ar trebui să învețe măies
trie sportivă și nu asemenea 
actorie ieftină. O să mă între
bați : n-au jucat Manea. Dumi- 
trache, Mulțescu ? Ba da, insă 
nu și-au demonstrat prezența.

La juniori, unde s-a văzut mai 
mult fotbal — desigur păstrind 
proporțiile — au ciștigat rapidiș- 
tii cu 3—1 (1—1).

VASILE CABULEA

CAMPIONATELE internațio
nale de tenis ale S.U.A., au con
tinuat pe terenurile de la Fo
rest Hills, cu disputarea parti
delor din primul tur al probei 
de simplu bărbați. Jucătorul ro
mân, Ilie Năstase, La întîlnit 
pe campionul neozeelandez 
Onny Parun. După primele 
schimburi de mingi, Onny Pa
run s-a accidentat și a părăsit 
competiția, astfel că Ilie Năs
tase s-a calificat pentru turul 
următor. 

formațiile de muncă, au fost 
grupate echipele mixte de me- 
canizatori-cooperatori și recep
ționate utilajele. Floarea-soare- 
lui de pe cele 450 ha ale coope
rativei agricole Pantelimonu de 
Sus se apropie de ziua recoltă
rilor. Pe inginerul-șef al unită
ții, Ștefan Palan, și președintele 
Traian Stroe îi găsim într-un 
lan ajuns la maturitate unde în 
curind vor începe lucrul combi
nele. „Am experimentat în ca
drul unității, ne spune ing. Pa
lan, mai multe tehnologii, iar 
rezultatele aplicate în producție 
au condus la sporuri substanția
le de recoltă. Experimentăm tot
odată și mecanizarea integrală 
a lucrărilor". Sint însă unele 
unități S.M.A. și cooperative, 
exemplificăm prin Hirșova, To- 
praisar, Sibioara, Negru Vodă, 
unde ritmul pregătirilor este 
lent, multe combine sau alte uti
laje nefiind încă recepționate și 
verificate, lipsesc încă o serie de 
piese de schimb, în ateliere 
munca se desfășoară sub ritmul 
impus de cerințele acestor zile. 
La cooperativa agricolă din 
Ciocîrlia de Sus, spre exemplu, 
cu toate că președintele unită
ții. tovarășul Vasile Zaharia, 
afirma că, declanșînd campania 
de recoltare a cartofilor, a venit 
toamna și este foarte mult de 
lucru, la secția S.M.A.» 6 trac
toare staționau, neavînd ordine 
de lucru pentru ziua respectivă. 
Ba, mai mult. în cimp am întâl
nit tractoare și utilaje sosite de 
la alte secții pentru a sprijini 

străzii și respectiv reducerea 
capacității de transport datori
tă reducerii vitezei. Pe unele 
artere ale Capitalei intervalul 
dintre două vehicule pe pne
uri a ajuns la 10—12 secunde, 
orice dereglare creează pertur
bări în desfășurarea traficului. 
Autobuzul are o capacitate de 
80—120 de locuri ; tramvaiul are 
300—320 locuri. El poate deci să 
asigure preluarea fluxurilor 

•mari intre cartierele de locu
ințe și platformele industriale. 
Cheltuielile de exploatare sint 
cu circa 20 la sută mai mici 
decit la celelalte mijloace de 
transport. Tramvaiul folosește 
o formă superioară a energiei 
— energia electrică, este mai 
robust, are rezistentă mai ma
re. Tramvaiul silențios. com
plet nepoluant nu depășește 80 
decibeli (sub pragul de iritare 
a urechii) față de vechiul 
tramvai ce depășea 100 deci
beli. Iată dar că tramvaiul si
lențios are toate atuurile. Avem 
la ora actuală circa 200 ase
menea tramvaie din care, așa 
cum arătam. 121 circulă în 
București purtind marca I.T.B. 
De altfel, pentru bucureșteni 
I.T.B. va construi anual 100 de 
tramvaie articulate de mare ca
pacitate. Pe arterele Timișoa
rei. Oradei și Brăilei întâlnim 
tramvaie cu remorcă ..Timiș” 
fabricate la Timișoara și al că
ror număr va continua să spo
rească în fiecare localitate.

în cincinalul 1976—1980 par
cul de tramvaie se va îmbogăți 
cu un număr important de 
tramvaie silențioase de mare 
capacitate. Specialiștii studiază 
posibilitatea extinderii acestui 
mijloc de transport în comun 
si în alte orașe ale tării acolo 
unde concentrarea fluxurilor 
justifică un asemenea mijloc 
de transport : Pitești. Craiova. 
Ploiești. Dezvoltarea transpor
tului cu tramvaiul, acest mijloc 
modern care prin construcția 
silențioasă și silueta sa ele
gantă se integrează tot mai 
mult in linia urbanistică a o- 
raselor noastre, va contribui la 
îmbunătățirea condițiilor de 
călătorie ale populației.

LIDIA POPESCU

CUPA SCÎNTEII TINERETULUI EA TENIS
HARGHITA : De ce 

Gheorghieni ? Pentru că 
toți campionii sint de 

aici
întrecerile etapei județene au 

fost găzduite de orașul Gheor- 
Ehieni. Alegerea locului nu a 
fost deloc întâmplătoare. în ora
șul Gheorghieni există un pu
ternic centru de tenis : numai 
în ultimii trei ani. de cînd 
se organizează Cupa Scin- 
teii tineretului. fiind ne
voie de condiții de desfășurare 
a întrecerilor s-au construit 32 
de terenuri de tenis. Iată ce 
ne-a declarat tînăra Dumitrița 
Burlacu, una dintre reprezen
tantele orașului Bălan :

— în orașul nostru, ca și în 
județ, dealtfel, tenisul de cîmp 
e. un sport nou. care a prins 
grozav în rîndurile tinerilor, 
împlinirea dorinței noastre de 
a juca tenis întîmuină. însă, 
rezistenta unora care, nefiind 
amatori de tenis, privesc fără 
interes afluența tinerilor spre 
această disciplină. suprimîn- 
du-le unora posibilitatea practi? 
carii acestui «port pe unicul

la recoltări. Pe 
ne întrebăm cum

cooperatorii 
drept cuvînt, 
este organizată munca, cum sint 
planificate utilajele și forța 
cooperatorilor în cimp. dacă cei 
doi șefi de fermă, ing. Chenan 
Denislan și ing. Sofia Alexiu, se 
aflau la sediul unității întoc
mind... dosare de producție. Ing. 
Denislan recunoaște deschis că 
de două zile nu a ieșit „cu capul 
din hirtii" și, deci, nu cunoaște

• GALAȚI: Importante cantități 
de legume livrate beneficiarilor

Prima imagine pe care o reținem din momentul intrării ne 
terenurile C.A.P. Șendreni, județul Galati, este aceea a perdele
lor de apă țesute de aripile de ploaie deasupra culturilor duble. 
Peste citeva clipe, inginerul-șef Constantin Munteanu ne furni
zează date precise. „Irigăm, ne spune dumnealui, 560 hectare po
rumb cultură dublă după orz. 590 hectare lucernă și 260 hectare 
sfecla. Asigurăm astfel o recoltă cit mai bună. La lucernă, de 
pildă, vom avea în acest an și a cincea coasă, ceea ce ne dă 
garanția depășirii substanțiale a prevederilor de plan".

Lucrările care se desfășoară in prezent in fermele l.A.S, sint 
destul de diversificate. In primul rind, se recoltează lucernă si 
porumb masă verde. Pe combine și mijloace de transport 17 me
canizatori se intrec de dimineața, in frunte aflindu-se din nou. 
printr-0 intensă folosire a timpului de lucru. Gheorghe și Virgil 
stan. Ion Usatenco și Constantin Bejan. La ferma legumicolă 
eforturile sint concentrate îndeosebi spre respectarea graficului 
zilnic de livrări. Și aici remarcăm buna organizare a muncii, 
operativitate in preluarea ritmică a legumelor recoltate, preo
cupări meritorii pentru calitatea cit mai bună a lucrărilor. 
Ien S-au recoltat și livrat importante cantită(i de roșii șl vinete. 
" . ,n <™rsnl zilci de astăzi, ne spyne inginerul Vasile Andrei, 
șeful fermei, ne vom înscrie în grafic. Contractele de livrare cu 
beneficiarii se respectă întocmai".

Activitate intensă constatăm și în perimetrul fermei pomicole. 
Cum cele 150 hectare de piersici nu sint pe rod, aici se desfă
șoară acum lucrări de întreținere a solului, de combatere a dău
nătorilor, de pregătire a terenului pentru plantările de toamnă. 
In plus, ne informează inginerul Vasile Cosmovici, acum se fi
nalizează o inițiativă a lucrătorilor acestei ferme : sînt recoltatei 
legumele cultivate de ei pe locurile virane, dintre clădirile și 
curtjle întreprinderii. Au fost livrate deja spre piețele Gala- 
țiului primele cantități de legume de pe aceste suprafețe recu-i 
perate pentru agricultură.

• VRANCEA: Culesul strugurilor
In podgoriile Vrancei recoltatul strugurilor de masă din soiu- 

î«(i^Ur" s'‘!j^hcia‘-.La, această lucrare au participat zilnic 
I» tineri in unitățile agricole cooperatiste din Timboiești, Slo- 
bozia Bradului, Jariștea și Odobești, realîzînd peste 150 tone.) 
In următoarele zile se vor declanșa masiv recoltările Ia soiurile 
tirzii de masă și pentru vinificafle unde vor participa peste 12 
mu tineri, elevi și muncitori, din mediul rural și întreprinderile 
industriale ale județului. Principalele puncte de lucru vor fi 
organizate in localitățile Panciu, Odobești, Cetești.

O. MARIAN

• PRAHOVA: Strînsul furajelor
- * *ucrit®ri.‘ d.in zootehnie, această perioadă este foarte

Joi după amiază a sosit în 
Capitală o delegație economică 
condusă de tovarășul Milorad 
Birovliev. membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, președintele părții iu
goslave în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare e- 
conomică, care va participa la 
întâlnirea de lucru a președin
ților celor două părți în Comisie.

La aeroportul Otopeni. delega
ția a fost întîmpinată de tova
rășul Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Petar Dodik. 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, membri ai amba
sadei. .

★
Luni după-amiază. a sosit in 

Capitală, dr. Misael Pastrana 
Borerro, senator. fost pre
ședinte al Republicii Columbia, 
împreună cu soția, care, la in
vitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialisto, va 
face o vizită în țara noastră.

îmbogățirea muncii organiza
țiilor de tineret, a formelor și 
metodelor de activitate, vizînd 
creșterea contribuției tinerei ge
nerații la făurirea societății so
cialiste și comuniste".

• LE THE QUE, membrii gl 
delegației orășenești Hanoi a 
Uniunii Tineretului Muncitor 
„Ho Și Min“ : „Consider că în
tâlnirea noastră oferă posibilita
tea unui larg schimb de expe
riență, contribuind la întărirea 
prieteniei statornicite între tine
retul din țările socialiste. Mă 
bucur că această întâlnire are 
loc in București, acest oraș atît 
de frumos și ospitalier. Mulțu
mim tinerilor români pentru 
grija și solicitudinea manifesta
te față de buna organizare și 
desfășurare a activităților".

• ELENA ȘERBĂNESCU, 
membră a delegației organizației 
municipale București a Uniunii 
Tineretului Comunist : „Discu
țiile, întâlnirile pe care le-am 
avut in zilele acestea au consti
tuit un prilej de mai bună cu
noaștere reciprocă, de schimb de 
experiență, privind activitatea 
organizațiilor de tineret, de dez
voltare a legăturilor de prietenie 
și colaborare intre tinerii capita
lelor țărilor noastre. Aș dori să 
relev, în același timp, caracterul 
de lucru, atmosfera caldă, prie
tenească ce caracterizează ma
nifestările acestei Întâlniri".

inearcata m activități. Acum se recoltează, transportă și însilo- 
zeaza finul. lucerna (coasa a treia) și celelalte culturi ce pot 
constitui bază furajeră. Un exemplu bun în această direcție ni-1 
oferă cooperatorii de la C.A.F. Ogretin. care acționează cu toate 
forțele la recoltatul finului de pe cele 298 hectare cu finețe. 
Folosind fiecare oră bună de lucru, cooperatorii Ion Vasile 
Elena Lacraneanu, Gheorghe Mocanu, Lucreția Vulpe, Constan
tin Micluț, Manole Ciobanu si toți ceilalți săteni au strins pină 
la aceasta data finul de pe mai bine de 80 la sută din suprafața 
planificată. Tinărul inginer Vasile Miclescu a ținut să ne facă 
o precizare : „Facem parte din categoria cooperativelor agricole 
de producție mai slab dezvoltate. Sîntem insă hotărîți să 
cuimâm această stare de lucruri. De aceea, am luat toate mă
surile, am stabilit sarcini $i responsabilități concrete pe fiecai 
membru al consiliului de conducere și am trecut Ia treabă. Nu
mărul mare de membri cooperatori prezenti in aceste zjle Ja 
cositul, transportul și depozitatul furajelor este o dovadă că mă
surile stabilite s-au dovedit eficiente".

ire

PROGRAMUL 1: 16 00 Telețeoar 
lă. 16.30 Curs de limbă engleză. 
17.00 Emisiune în limba germa? 
nă. 18.45 Tragerea Loto. 18.55 Din 
lumea plantelor și animalelor. 
19.20 îooi de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Reflector. 20,20 Publicitate. 
20.25 Mai aveți o întrebare ? 
Patentele naturii (Dartea a Il-a). 
21.00 Bucuroși de oaspeți la 
Tîrgu-Jiu. 21,20 Documenta^ TV: 
Bătrina și mocănița. 21,40 Mari

teren existent în curtea școlii. 
Am văzut, aici, la Gheorghieni, 
că se poate. Sper ca cei 6 tineri 
care au reprezentat orașul nos
tru, Bălan, la etapa județeană 
șă devină^ animatorii sportului 
in oraș, să mobilizeze și să gă
sească eforturile necesare dez? 
voi tării și perfecționării atit a 
bazei materiale, cit si a valorii 
jucătorilor.

Cu impresii plăcute au plecat 
și reprezentanții celor peste 
4 000 concurenți din etapele pre? 
mergătoare din zonele Gheor
ghieni. Miercurea-Ciuc. Odor- 
heiul Secuiesc, Cristurul Se
cuiesc, Toplița. Popularitatea 
de c-are se bucură tenisul de 
cimp la Gheorghieni. atenția 
acordată învățării și practicării 
sportului cu racheta de cit mai 
multi tineri se reflectă si în re? 
zultatele etapei județene. Ocu- 
panții locului I la toate catego? 
riile sînt din Gheorghieni. Fap
tul poate constitui un. motiv de 
gindire și acțiune pentru orga
nizațiile U.T.C., asociațiile spor
tive. profesorii de educație fi
zică și sport din celelalte zone 
ale județului. Cu convingerea că 
fiecare dintre participant! au 
avut de învățat cite ceva facem 

situația mecanizatorilor a 
cimp. într-un alt consiliu intd 
cooperatist — Mihai Viteazu 1 
unde sint cultivate aproape 3l 
ha cu fasole, în zece zile de li 
cru nu s-au recoltat decit... I 
ha, iar la Ostrov, Coslugea, A 
malău și Esechioi, cu toate < 
plantele au ajuns la maturita' 
ritmul culesului este scăzut.

Toamna a venit, fiecare 
este acum prețioasă în bătăi 
pentru stringerea recoltei făi 
pierderi, de aceea munca tri 
buie organizată temeinic, ( 
responsabilitate. Exemplele bui 
întâlnite dovedesc resursele ma 
de care dispun agricultorii coi 
stănțeni pentru finalizarea c 
succes a campaniei de toamn 
în final, notăm faptul că cin 
200 de combine, pe care se cor 
ta în această toamnă, și care e 
fost detașate la seceriș din jt 
dețul Suceava, nu au sosit înc

ȘT. DORGOȘAN

ION CHIRIC

DUMITRU DUCA

compozitori, mari interpreți. 22,11 
24 de ore. 22,30 Închiderea pr&l 
grapiylui. I

PROGRAMUL 2: 17,00 Telexi 
17.05 Univers științific. Cincinalul 
revoluției tehnieo-științifice. 17,8l 
Șah mat în... 15 minute. 17,.ia
Drumuri pe cinci continente 
18,35 Soliști de muzică populară 
18,50 Pagini de umor: Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea. 19.JS 
Publicitate. 19,20 1001 de serii
19.30 Telejurnal. 20.00 Seară de oJ 
peretă: ..Văduva veselă" de Frana 
Lehar (partea I). 21,20 Telex]
21,25 Vîrstelș pelieuLei. 22,20 înJ 
ehiderea programului.

cunoscuți cititorilor îeprezenJ 
tanții județului Harghita la fiJ 
nala de la Costinești : categoJ 
ria 10—14 ani fete Maria Kadar; 
băieți: Nicolae Kiraly: categoria 
15—19 ani fete Melinda Șzas?l 
băieți Las zio Fiilop. Categoria 
20-7-25 ani fete Elisabeța Orban; 
băieți; Zoltan Farkaș.

mircea borda

CLUJ : Și-au ciștigat 
dreptul de a participa Ip 

finală
La etapa pe județul Cluj a 

Cupei Scinteii tineretului lai 
tenis au participat 120 de tineri. 
Și-au ciștigat dreptul de a par
ticipa la finala de la Costinejti 
următorii tineri : 10—14 ani Bo- 
logh Gabriel, municipiul Tur
da : Sandu Ruxandra — munici
piul Cluj-Napoca : 15—19 ani : 
Grosu Ligia. Cluj-Napoca ; Că
prarii Lucian — municipiu! Dej; 
20—25 ani : Maria Raciit — 
Huedin și Berecz Ștefan —Cluj- 
Napoca.

TIBERIU TIVADAR 
corespondent voluntar



S.W.A.P.O este gata să participe la
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FESTFVITĂTILE DIN 
S. VIETNAM PRILEJUITE DE

NIVERSAREA ZILEI NAȚIONALE

„Festivalul României" 
de la Manchester 

se bucura' 
de un larg succes

L> 2 septembrie, poporul Mietmamez a sărbătorit solemn a 31-a 
ls •.eroare a proclamării Republicii Democrate Vietnam — care se 
rwne in același timp, ca prima sărbătoare națională a Vietnamului 

pendent și reunificat.

în Piața centrală din Hanoi,. 
= Z»dobită sărbătorește, în fața 
Kausoleului lui Ho Și Min, au 
■:>: aliniate unități militare, re- 
mentind toate armele. Tot 

se aflau reprezentanți ai. 
lase*  muncitoare, ai țărănimii, 
2 intelectualității.

ctuala fază a crizei capitaliste se mani-

turi și structuri economice. Cum se arată 
in literatura de specialitate marxistă, „Creșterea economică, 
stabilitatea monetară, ocuparea brațelor de muncă și echili
brul balanței de plăți, sint laturi ale unui „pătrat magic*4 pe 
care nici practica, nici teoria economică burgheză nu le pot 
armoniza... Inegalitățile sociale și fenomenele de criză din 
interiorul fiecărei țâri capitaliste se conjugă cu accentuarea 
decalajelor economice pe scară internațională, fâcind și mai 
vulnerabila economia țărilor capitaliste și afectind economia 
mondială in ansamblul ei4*.

In consecință, e lesne de înțeles că, in lume, in ultimele 
decenii au survenit importante schimbări ale raportului de 
forțe pe plan mondial. Se constată o sporire fără precedent 
a influenței popoarelor, a clasei muncitoare, a mișcării co
muniste și muncitorești internaționale in lupta generală îm
potriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, 
a relațiilor de inegalitate și subjugare. Or, toate acestea cre
ează premise tot mai favorabile dezvoltării democratice, a 
societății umane pe plan național și internațional.

Forțele revoluționare, progresiste de pretutindeni, se în
scriu iot mai firesc in lupta pentru progres, pentru civilizație. 
Ele determină o nouă orientare in raporturile dintre state, 
dintre națiuni. Ele influențează și determină in bună mă
sură democratizarea relațiilor internaționale, inlăturind doc
trina și practica discriminantă, rasială de care s-a uzat in 
trecut in domeniul cooperării internaționale.

Evident, examinarea raportului de forțe pe arena interna
țională nu se poate limita doar la domeniul relațiilor dintre 
state, ci. ea trebuie să aibă in vedere, totodată, raporturile 
dintre diferitele forțe sociale si politice, care acționează in 
aceste țări, rolul și ponderea claselor revoluționare, progre
siste ale partidelor și organizațiilor politice, amploarea și in
fluența acțiunii maselor populare, ale opiniei publice mon
diale, rolul hotăritor al popoarelor in determinarea dezvoltării 
istorice a omenirii.

E
vidențiind caracterul și amploarea muta
țiilor fără precedent, petrecute pe plan 
internațional, partidul nostru subliniază 
faptul că între aceste prefaceri revolu
ționare socialismul ocupă un loc de 
frunte.

„TRIUMFUL LUPTEI REVOLUȚIONARE ȘI TRECEREA 
LA EDIFICAREA SOCIALISMULUI îxN PERIOADA POST-

Adresindu-se celor prezenți,. 
’am Van Dong. primul ministru 
c Guvernului Republicii Soci a- 
* - Vietnam, a relevat că în 
«oria națională, de patru ori 
- lenară, a poporului vietnamez: 
âeodată Vietnamul nu a trăit 
perioadă atît de glorioasă, iar 

oporul vietnamez nu a fost atit 
? fericit și plin de entuziasm 
a in prezent.
Vorbitorul a arătat că actul 

onstâtuirii Republicii Socialiste 
’•.cinam marchează o mare co- 
-j.-ă in lupta revoluționară a 
«porului vietnamez. După ce a 
ubliniat că poporul vietnamez 
ransformă in prezent eroismul 
âu revoluționar combatant în 
luncă creatoare pentru conș- 
ruirea unei patrii prospere, pri- 
iîu’. ministru a arătat că în în- 
«plinirea planului de stat pe 
nul 1976. primul an al celui 
le-al doilea plan cincinal, au 
os: înregistrate succese însem-

• 1
Vorbitorul a subliniat politica 

Partidului Celor ce Muncesc 
privind construirea unei econo
mii socialiste, care prevede, 
printre altele, dezvoltarea prio
ritară și rațională a industriei 
grele, coordonarea industriei cu 
agricultura, realizarea unei 
structuri economice industriale 
și agricole moderne, dezvoltarea 
industriei locale ș.a.

Relevînd simpatiile de care se 
bucură Republica Socialisiă 
Vietnam pe plan internațional, 
Fam Van Dong a adresat cu
vinte de recunoștință conducă
torilor și popoarelor țărilor so
cialiste, ale țărilor vecine, gu
vernelor și popoarelor altor țări. 
El a arătat că Vietnamul do
rește să stabilească și să lăr
gească legăturile multilaterale 
cu toate țările lumii, pe baza 
respectului independenței și su
veranității, egalității și avanta
jului reciproc.

Apoi, a avut loc o demonstra
ție a oamenilor muncii.

Demonstrații, mitinguri, ser
bări populare cu prilejul sărbă
torii naționale, au avut loc în 
Orașul Ho Și Min, și alte orașe 
și provincii ale Republicii Socia
liste Vietnam.

se

„Festivalul României“ de 
la Manchester — complexă 
manifestare cultural-artis- 
tică consacrată m>ai bunei 
cunoașteri a tării noastre, 
apropierii dintre popoarele 
român, și britanic
bucură de un larg succes nu 
numai in. acest oraș, avirtd 
o populație de aproape trei 
milioane locuitori, dar-și in 
întreaga regiune Midland. 
Acțiunile programate in ca
drul festivalului — expoziții' 
de cărți, de. fotografii și dc 
artă contemporană, 
colele ansamblului 
șui44 și ale Teatrului de pă
puși din Timișoara, prezen
tarea de filme și alte mani
festări — atrag zilnic un mare 
număr de spectatori.

„Cele pat.ru săptămâni ale 
„Festivalului României44 — 
scrie „Manchester Evening 
News44 — constituie un e- 
veniment memorabil pentru 
orașul Manchester44.

specta-
„Timi-

Insula Dominica

____  Insulei
Patrick John, a 

că tara sa își va do-

ripoli Miting popular cu ocazia 
aniversării Revoluției libiene

Activitatea delegației guvernamentale române
Cu prilejul celei de-a șaptea 

niversări a Revoluției libiene 
le Ia 1 septembrie 1959, la Tri
poli a avut loc un mare miting: 
oopular. la care au luat parte 
ii delegații străine.

La manifestările organizate cu 
iceastă ocazie participă o dele
gație guvernamentală română,. 
:ondusă de tovarășul Gheorghe- 
’ană, membru al Comitetului. 
?olitic Executiv al Comitetului 
Central a! Partidului Comunist, 
lomân. președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
indicatelor din România.
La miting, președintele Con- 

iliului Comandamentului Revo- 
uțici. Moamer El-Geddafi; a 
oștit o cuvântare în care a tre- 
:ut in revistă realizările obți- 
lute de poporul libian în peri- 
•ada care s-a scurs de la acest 
veniment. Vorbitorul a arătat 
ă în ultimii șapte ani au fost 
onstruite fabrici și uzine noi, 
ieste un sfert de milion de lo- 
uințe pentru populație, s-au

realizat, de asemenea, noi ferme 
agricole, școli, spitale și căi 
moderne de acces.

★
Delegația guvernamentală ro

mână, care sc află in Republica 
Arabă Libiană. pentru a parti
cipa la festivitățile prilejuite de 
cea de-a șaptea aniversare a Re
voluției libiene, a avut întreve
deri cu miniștrii libieni ai pe
trolului, finanțelor, muncii, a- 
griculturii și afacerilor Consi
liului Comandamentului Revo
luției. Cu această ocazie s-a a- 
nalizat stadiul actual- al relații
lor bilaterale și au fost sublini
ate posibilitățile de dezvoltare 
și diversificare a legăturilor 
prietenești dintre cele două țări 
și popoare.

Pri mul ministru al 
Dominica, 
anunțat — T----------v - - -- -
bîndi independenta în cursul 
anului viitor — informează, din 
Kingston, agenția de presă a 
Caraibilor (C.A.N.A.). El a re
levat că obținerea independen
ței politice va permite crearea 
unor noi condiții economice, 
sociale si culturale, care i-au 
fost mult timp refuzate acestui 
teritoriu colonial.

Premierul Patrick John a 
făcut aceste declarații cu pri
lejul celei de-a XXI-a Confe
rințe anuale a Partidului La
burist. din Dominica, al cărui 
președinte este. Partidul Labu
rist este partid de guvemămînt 
din anul 1961. in programul său 
din ultimii ani fiind înscrisă ca 
obiectiv prioritar obținerea in
dependenței și suveranității 
naționale, cu sprijinul întregu
lui popor.

Insula Dominica face parte din 
Arhipelagul Antilelor Mici din 
Marea Caraibilor și este situată 
între Guadelupa și Martinica. 
Ea are o suprafață de 751 kmp 
și o populație de 72 000 locuitori, 
din care 66 la sută sint negri și 
32 la sută metiși. Limba oficială

Conferința regională
și zona Caraibilor in probleme de hidrologie

pentru America Latină

TARE DE URGENTĂ INSTITUITA 
ÎN REPUBLICA IRLANDA

Cele două camere ale Farla- 
ncntului Republicii Irlanda au 
doptat miercuri seara proiectul 
le lege guvernamental prin care 
e instituie starea de urgență în 
ară. Este pentru prima oară în 
iertoada postbelică cînd în Re- 
lublica Irlanda se recurge la o 
iscmenea măsură, determinată 
le necesitatea intensificării lup
ei împotriva elementelor extre- 
niste aparținând I.R.A. (Armata 
Republicană Irlandeză).
In continuare, Parlamentul va 

Iezb3tc și adopta un ansamblu 
Ic texte legislative care prevăd 
tedepse mai aspre împotriva ac
hitaților teroriste și pentru a- 
i’ienență la organizația cxlre- 
n stă I.R.A.

La Lima continuă dezbate
rile Conferinței regionale 
pentru America Latină și 
zona Caraibilor în probleme 
de hidrologie. în cadrul pre
gătirilor zonale pentru Con
ferința O.N.U. asupra apei, 
care va avea Ioc în 1977.

Pînă în prezent, au fost abor
da le diferite aspecte ale tema
ticii fundamentale de pe ordi
nea de zi — „Principalele pro
bleme ale resurselor hidraulice 
$i opțiuni politice* 4. O coordo
nată esențială a dezbaterilor o 
reprezintă înfățișarea experien
țelor naționale în folosirea po
tențialului hidraulic pentru ac
celerarea progresului economic 
și social.

Șeful delegației venezuelene 
a arătat că 90 la sută din obiec
tivele realizate în această tară, 
sub raportul valorificării re
surselor hidraulice, sint desti
nate modernizărilor și amelio
rărilor in agricultură. S-au pre
zentat măsuri în vederea pregă-

tir ii de cadre tehnice pentru lu
crări din sfera valorificării re
surselor hidraulice. Un accent 
deosebit s-a pus pe amDiifica- 
rea dialogului, a schimbu
lui de experiență și a 
perării 
teu folosirea cit mai 
cientă și rațională a resurselor 
de apă in funcție de necesitățile 
dezvoltării economice și sociale. 
Printre stările de lucruri re- 
flectind aceste necesități se 
numără și situația unui număr 
de 130 milioane de latino-ame- 
ricani — în special din mediul 
rural — lipsiți, incă. de acces 
lesnicios la apa potabilă.

Cit privește resursele hidro
electrice ale Americii Latine, 
deocamdată potențialul aces
tora este folosit doar in pro
porție de 5 la sută. Este încu
rajator faptul că. în prezent, 
investițiile alocate valorificării 
resurselor hidraulice s-au tri
plat fată de 1960. cifrindu-se la 
circa 30 miliarde dolari.

coo-
pe plan tehnic pen- 

efi-

într-o conferință de presă, or
ganizată ■ miercuri la Lusaka, 
președintele Organizației Po
porului din Africa de sud-vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a 
declarat că organizația sa este 
gata să participe la negocieri 
constituționale privind procla
marea independenței Namibiei, 
dacă acestea vor fi organizate 
de Națiunile Unite într-un loc 
convenabil, cum ar fi. de pildă, 
Geneva. Președintele S.W.A.P.O. 
a reafirmat că o condiție esen
țială pentru aceste negocieri este 
ca Africa de Sud să accepte ca 
ele să nu fie o simplă prelun
gire a așa-zisei conferințe con
stituționale de la Windhoek, la 
care S.W.A.P.O. a refuzat să 
participe.

Reamintim că S.W.A.P.O. este 
larg recunoscută pe plan inter
național ca unicul reprezentant 
legitim al poporului Namibiei, 
teritoriu pe care R.S.A. îl stă- 
pinește în mod ilegal și pe care, 
potrivit hotărîrii O.N.U., trebuia 
să-l elibereze pină la data de 
31 august a.c.

sub conducerea „ 
porului din Africa de sud-vest 
(S.W.A.P.O.)44 — a declarat se
cretarul general al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), Wil
liam Eteki Mboumoua. El a sub
liniat că O.U.A. își va spori spri
jinul financiar și material acor
date S.W.A.P.O. pentru intensi
ficarea luptei armate a poporu
lui din Namibia pentru liberta
te, împotriva regimului rasist 
din R.S.A., care refuză să înde
plinească hotărîrile O.N.U. și ale 
O.U.A. privind acordarea necon
diționată a independenței Na
mibiei.

Caracterizînd situația din Re
publica Africa de Sud ca „deo
sebit de serioasă44, secretarul ge
neral al O.U.A. a menționat că 
recentele evenimente din aceas
tă țară vin să demonstreze con
știința politică 
prite.

Refcrindu-se 
Rhodesia, 
Mboumoua 
cesitatea 
armate a poporului 
pentru restabilirea puterii ma
jorității populației în Rhodesia.

a maselor asu-

la situația 
William 
evidențiata

intensificării luptei 
Zimbabwe

„Republica Sud-Africană tre- 
bdie să se retragă imediat și 
necondiționat din Namibia și să 
predea spre administrare acest 
teritoriu majorității populației

isi va dobindi

este engleza, dar se vorbește și 
un dialect francez.

Descoperită de către Cristofo? 
Columb in ziua de duminică — 
de unde i~a venii și numele — 
3 noiembrie 1493, insula a fost 
disputată in secolele 17—18 de 
englezi și francezi, devenind in 
1805 posesiune a coroanei brita
nice. In anul 1956, Dominica ob
ține autonomia internă și — po
trivit acordului din martie 1967 
— devine teritoriu autonom, 
membru al Asociației Indiilor de 
Vest, stat asociat cu Marea Bri
tanic. Activitatea executivă este 
exercitată de guvernator și de 
un cabinet ministerial condus de 
liderul partidului majoritar in 
camera Adunării, iar cea legis
lativă este atributul guvernato
rului și al unui parlament uni
cameral.

• PORTUGALIA ȘI ANGOLA 
. au hotărit restabilirea relațiilor 
lor diplomatice, cit mai curind 
posibil — informează un comu
nicat comun, dat publicității joi, 
la Lisabona.
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Organizației Po-

R.P.D. COREEANA - Imagine 
a unui nou cartier de locuințe 
din orașul Phenian, capitala 

țârii

Continuă acțiunile represive
ale poliției sud-africane San Marino

Forțele polițienești sud-afri
cane au intervenit din nou, joi, 
cu brutalitate pentru a împrăș
tia 3 000 de studenți metiși ce 
demonstrau in centrul Cape- 
townuiui, pentru a doua zi 
consecutiv, după incidentele de 
miercuri după-amiază. cînd la 
Athlone. în apropierea acestui 
oraș-port. au fost răniți cinci 
dintre participanții la o mani
festație de protest împotriva 
politicii de discriminare rasială 
și apartheid a regimului Vors- 
ter. Poliția a făcut uz de bas
toane si grenade cu gaze la- 
crimogene. o serie de demon
stranți fiind răniți în timpul in
cidentelor.

Pe de altă parte, la Durban 
situația se menține încordată. 
500 de muncitori africani refu- 
zind in continuare să se pre
zinte la lucru. Transporturile 
in oraș sint paralizate.

în cursul ultimelor zece săp- 
tămini, acțiunile represive de
clanșate de autoritățile rasiste 
de la Pretoria împotriva popu-

lației africane, care se pronun
ță pentru abolirea apartheidu
lui și asigurarea de drepturi 
democratice, s-au soldat cu un 
bilanț de 280 de morți. Totodată, 
potrivit declarațiilor guverna
mentale, politia a procedat la 
arestarea a 821 de persoane, 
în această ordine de idei, a- 
gențiile internaționale de presă 
relatează că autoritățile sud- 
africane l-au arestat pe pre
ședintele Uniunii ziariștilor de 
culoare (U.B.J.), Joe Thloloe, 
pen-tru publicarea unor mate
riale referitoare la represiunile 
de la Soweto. Joe Thloloe a 
fost arestat în baza așa-numi- 
tei legi privind securitatea in
ternă. care permite poliției să 
aresteze și să .întemnițeze po 
oricine fără proces, pe timp 
nelimitat. Săptămîna trecută, 
forțele polițienești ale regimu
lui Vorster l-au arestat pe Al
lan Henrickse, președintele 
Partidului laburist metis din 
R.S.A.

bicolor, alb și al- 
Republicii San 

astăzi 
de pe

Drapelul 
bastru, al 
Marino este abordat 
sărbătorește in țara 
muntele Titan, cu ocazia Zi
lei naționale a republicii.

SITUAȚIA DIN LIBAN

Dată memorabilă în isto
ria sa milenară, consem- 
nînd fondarea. în anul 301, 
de către cioplitorul în piatră 
Marino, a micii comunități, 
neînfrîntă de-a lungul seco
lelor prin curajul și dîrze- 
nia locuitorilor săi. în zbu
ciumata sa istorie, poporul 
sanmarinez a reușit să-și a- 
pere și să-și mențină ființa 
națională, animat în perma
nență de idealurile de in
dependență și libertate.

Situată pe versanții mun
telui Titan, din masivul A- 
peninilor, lingă orașul ita
lian Jlimini, Republica San 
Marino se întinde pe o su
prafață de 61 kmp, avind o 
populație dc 20 000 dc lo
cuitori. San Marino for
mează o enclavă în partea 
de centru-est a Peninsulei 
Italice, fiind cea mai mică, 
dar și cea mai veche repu
blică din lume. Capitala ță
rii, orașul-cetate San Mari
no, are o populație de 5 000

locuitori. aflindu-se
concentrate principalele o- 
biective industriale. Aproa
pe jumătate din populația 
țării se ocupă cu creșterea 
animalelor și cultivarea ce
realelor, a viței de vie, 
trăind în satele de la poa
lele muntelui Titan, cum 
sint Montegiardino, Faetano 
Acquaviva. La ramurile in
dustriale tradiționale — ar
tizanat, exploatările de ma
teriale de construcții șl 
marmură — s-au adăugat în 
ultima vreme industriile 
textilă, alimentară. O sursă 
importantă de venituri a de
venit industria turistică și 
hotelieră, San Marino ocu- 
pind primul loc în lume in 
privința numărului de tu
riști raportat Ia numărul lo
cuitorilor, peste 3 milioane 
de turiști vizitînd această 
tară anual.

Vocația tradițională a san- 
marinezilor 
exprimă i 
prietenești 
numeroase ___ ___ __
mii, prin participarea activă 
la eforturile pașnice ale po
poarelor europene.

între România și San Ma
rino s-au stabilit relații 
prietenești, de stimă și pre
țuire reciprocă, remarcate 
de o evoluție pozitivă. Dia
logurile româno-sanmarine- 
ze la nivel înalt au deschis 
noi perspective. relațiilor de 
prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare.

spre pace se 
prin raporturile 

întreținute cu 
popoare ale lu-

Ca și in zilele precedente, 
Libanul a cunoscut, joi, lupte 
susținute pe toate fronturile, în
deosebi de-a lungul liniei de 
demarcație care împarte Beiru
tul pe axa nord-sud. în distric- 
tul comercial al orașului, in 
zona muntoasă și nordul țării, la 
Tripoli și Zghorta.

O înrăutățire simțitoare a si-

• POLUAREA LACULUI ONTARIO. Apele lacului Ontario 
sint serios poluate de un produs chimic, mirex. a anunțat De
partamentul pentm protecția mediului Înconjurător dm sta
tul New York. Poluarea care atinge, potrivit autorităților, un 
nivel inacceptabil, ar proveni de la o uzină a grupului ..Pe
troleum — Hooker Chemical and Plastics-, ale cărui ape in
dustriale sint deversate in lac • ZAPADA IN ALPII FRAN
CEZI. Virfurile de peste 2 000 m altitudine care înconjoară 
Brianțon. în Alpii fraricezi. sint acoperite de zăpadă de ci-
teva zile. Potrivit bătrinUor localnici din Briar.^cn. această
cădere de zăpadă timpurie anunță o iama foarte aspră • 44 
I.A SUTĂ DINTRE PIETONII ACCIDENTAȚI in Marea Brita- 
nîe sin: copii — a indicat Ken Marks, subsecretar de stat la 
ministerul mediului înconjurător, cu ocazia unei noi campanii 
pentru asigurarea securității copiilor. După Marks. 30 OâO copii 
au murit sau au fost răniți in accidente de circulație in anul 
I9T5. Jumătate dintre victime sint copii intre cinci și nouă ani 
• AFACERE CU PORȚELANURI. 99 persoane sint urmărite in 
Danemarca fUnd bănuite de furt de porțelanuri in valoare de 
650 000 franci francezi. Porțelanurile, fabricate de manufactura 
regală din Copenhaga, au fost sustrase de o femeie de ser
viciu. cite două piese pe zi. timp de doi ani. in total peste opt 
sute de figurine. Femeia de serviciu și complicii ei au fost 
demasca# grație unui telefon primit la poliție de te unul dm- 
tie cumpărători • O ÎNTINSA SUPRAFAȚA CULTIVATA CL 
MACI a fost descoperită in statul mexican Guerrero. Autori
tățile apreciază că de pe aceste plantații au putut fi extrase 
50 tone de opiu, care au servit drept bază pentru obținerea 
a 5 tone de heroină pură, a cărei valoare aunge aproximativ 
1 200 milioane dolari. Această cifră este aproape egală cu vo
lumul bugetului anual al capitalei țării, Ctudad oe Mexico, care, 
împreună cu suburbiile sale, numără 12 milioane de locuitori
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tuației a fost semnalată și în 
sudul Libanului, în regiunea 
Jezzine, unde bombardamentele 
și tirurile de artilerie au sporit 
în intensitate în noaptea de 
miercuri spre joi.

Pe plan politic, au fost conti
nuate eforturile în vederea rea
lizării unei încetări efective a 
focului. înainte ca președintele 
ales al Libanului, Elias Sarkis, 
să-și preia in mod oficial func
ția supremă de stat, la 23 sep
tembrie.

Astfel, după cum relatează 
agențiile France Presse și Uni
ted Press International, pre
ședintele in exercițiu, Suleimann 
Frangieh. a avut joi. o întreve
dere cu Robert Houghton și Da
vid Mack, diplomați americani 
sosiți în Liban pentru consultări 
privind evoluția situației din a- 
ceastă țară.

Pe de altă parte, conducătorii 
forțelor conservatoare au conti
nuat să se reunească pentru a 
lua o hotărire in privința „pla
nului de pace* 4 propus de repre
zentanții Ligii Arabe diferitelor 
părți implicate în conflictul din 
Liban. Ei au conferit, de aseme
nea. cu generalul Hassan Al- 
Ghoneim, comandantul forțelor 
arabe de urgență.

DEZVOLTAREA ÎNVATÂMINTU- 
LUI IN R. P. MONGOLA

Anul acesta școlile din R.P. 
Mongolă vor fi frecventate de 
320 000 de elevi, din care 44 500 
vor intra in clasa I.

O particularitate a dezvoltării 
actuale a invățămîntului in 
Mongolia este desâvirșirea tre
cerii la invățămintul general de 
opt ani și pregătirea trecerii la 
invățămintul mediu general.

R. ȚEPEȘ

• Astăzi se împlinesc cinci 
ani de cînd emiratul Qatar 
sărbătorea pentru prima oară 
intrarea sa in istorie ca stat 
independent.

consolidarea independenței 
economice, guvernul de la 
Doha a hotărit recent să 
preia și cele 40 la sută din 
acțiunile pc care Ie mai de
țin încă companiile occiden
tale străine în Qatar.

o Proclamarea indepen
denței punea capăt unei 
dominații străine de 55 de 
ani, deschizînd calea dez
voltării de sine stătătoare, a 
folosirii bogățiilor naturale 
în interesul propriu. Terito
riul țării, (22 000 kmp si o 
populație de 180 000 locuitori) 
cuprins în mare parte de 
apele Golfului Arabic, este 
cu excepția nordului, un 
pămînt arid, prezentând 
imaginea unei cîmpii deșer- 
tice, ușor vălurită dc micile 
dealuri cc încearcă, mai cu 
scamă în nord-vest. să 
spargă monotonia șesului. 
Ploile rare, cîteva în timpul 
iernii, clima caldă și sece
toasă nu favorizează cultu
rile decît în oazele de coastă, 
unde există, și unele pinze 
de ape subterane. Qatarul 
dispune însă (în cantități 
mari) dc o bogăție prețioasă 
— petrolul —, care a schim7 
bat total viața peninsulei. A- 
proximativ 95 la sută din 
veniturile țării sint obținute 
din exporturile de „aur ne
gru". Cantitatea de țiței ex
portată anul trecut a fost de 
24,2 milioane tone. Pentru

• Preocupate dc reduce
rea dependenței veniturilor 
naționale 
autoritățile 
movează 
politică de ___
nomică. Planul decenal 1972— 
1982 este axat pe realizarea 
unor importante proiecte 
industriale pentru prezent și 
viitor. Un nou oraș indus
trial urmează să fie înte
meiat pe coasta golfului, la 
Unim Said. Dintre obiecti
vele industriale în construc
ție fac parte și o centrală 
electrică de 600—700 mega
wați, un combinat siderurgic, \ 
o uzină de aluminiu, extin
derea capacităților de pro
ducție Ia fabricile de îngră
șăminte și ciment, ca și a 
portului Doha. în domeniul 
educației, guvernul și-a pro
pus lichidarea analfabetis
mului pină în 1982 și asigu
rarea unei educații secundare 
pentru cel puțin 65 la sută 
dintre tinerii Qatarului.

numai de petrol, 
din Qatar pro- 
cu insistentă o 
diversificare eco-

9 Relațiile dintre România 
și Qatar se dezvoltă în in
teresul celor două țări și 
popoare, pentru înțelegere, 
colaborare și pace in lume.

D. IOVĂNEL

lexiconul ^scinieil tineretului'4

NecesiMea instaurării 
si consolidării 

unei democrații 
internaționale reale 
..Avîntul luptei revoluționare, progresiste, 

anfimperialiste de pretutindeni a determinat 
profunde schimbări, care continuă să se ac
centueze, în raportul de forțe mondial. Princi
pala direcție a acestor mutații constă în afir
marea voinței popoarelor de a pune capăt 
vechii politici imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de a-și lua soarta în propriile 
mîini, devenind stăpîne pe bogățiile naționale 
și pe destinele lor".

NICOLAE CEAUȘESCU

A
naliza proceselor economice, social-poli- 
tice caracteristice ultimului pătrar al se
colului nostru atestă indubitabil faptul că 
epoca pe care o traversăm după cel de 
al doilea război mondial s-a caracterizat 
și se caracterizează printr-o continuă me

tamorfoză extrem de complexă, contradictorie. Deși cu deo
sebiri destul de însemnate nu numai de la continent la con
tinent, dar și de la țară la țară, de la o regiune geografică la 
alta, de la o structură economică, social-politică diferită a
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statelor capitaliste, socialiste. în curs de dezvoltare, se poate 
constata că in toate țările lumii s-au înregistrat progrese eco
nomice, sociale, politice, culturale. Datorită legităților social- 
economic-e, obiective, datorită afirmării si dezvoltării revo
luției tehnico-științifice. efortului fiecărei națiuni in fiecare 
stat au apărut tendințe noi. inedite in toate domeniile vieții 
social-politice și economice.

O puternică dezvoltare au marcal-o țările socialiste, econo
miile și structurile social-politice, juridice ale acestor state. 
Ele au reușit ca intr-un timp istoricește relativ scurt, pe 
baza proprietății și relațiilor socialiste de producție, să depă
șească dificultățile cauzate de cel de al doilea război mon
dial, să-și elaboreze și să ducă, în fapt, o politică economică 
proprie, care să le asigure o dezvoltare independentă, puter
nic impulsionată de avintul științei, tehnicii și tehnologiilor 
moderne.

Succese însemnate au obținut in această perioadă statele 
din Africa, Asia, America Latină — majoritatea state in curs 
de dezvoltare — care, după cucerirea independentei politice, 
au întreprins și întreprind o gamă largă de măsuri, reforme 
in planul economie, social, politic, cultural, prin care urmă
resc realizarea profundului proces de decolonizare a tuturor 
domeniilor de activitate, de dezvoltare a propriilor economii 
puse in slujba popoarelor respective, de edificare indepen
dentă și suverană a statelor și națiunilor respective.

Rezultatele obținute de aceste tari și popoare care au cu
noscut îndelungata și nemiloasa dominare colonială, lupteie 
dc eliberare națională purtate de forțele patriotice, revolu
ționare din aceste țări și succesele la care au ajuns dovedesc 
cu prisosință vitalitatea, hotărirea și dirzenia revoluționară 
a acestor popoare, setea lor de afirmare națională și inter
națională.

In același timp — fără a nega gradul ridicat de dezvoltare 
economică și tehnico-științificâ îndeosebi, la care au ajuns 
numeroase state capitaliste in zilele noastre, după cum recu
nosc chiar statisticile și analizele economice ale acestor țări, 
in sistemul capitalist se constată apariția unei crize puternice, 
a unei faze de criză declanșată de contradicțiile de ordin eco
nomic, financiar, de criza materiilor prime etc. Intr-o privire 
de sinteză asupra situației de fapt și in perspectivă din lumea 
capitalistă, in Raportul C.C. al P.C.R. la cel de al XI-lea 
Congres se arată : „VIATA ARATA CA IMPERIALISMUL. 
CAPITALISMUL ÎN GENERAL, NU MAI POATE ASIGURA 
DEZVOLTAREA FORȚELOR DE PRODI CTIE PE PLAN 
MONDIAL, CA POLITICA SA ECONOMICA DUCE LA RI
SIPA DE BUNURI MATERIALE ȘI DE FORȚA DE MUN
CA, GENEREAZĂ CRIZE DE ENERGIE, DE MATERII PRI
ME, CRIZE ECONOMICE ÎN GENERAL. ACCENTUlN- 
DU-SE INEGALITĂȚILE PE PLAN MONDIAL. ÎMPĂRȚI
REA LUMII ÎN BOGAȚT ȘI SĂRACI44. Concluzia desprinsă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul la Congres este 
aceea că actuala criză determină ascuțirea tuturor contradic
țiilor sistemului capitalist în ansamblul său, că ea are impli
cații dintre cele mai diverse asupra întregului climat social- 
politic din țările capitaliste.

3

A
 festă in mod plenar, ea cuprinde toate 
sectoarele activității, toate domeniile, fâ- 
cind imprevizibile posibilitățile de solu
ționare a ei in cadrul actualelor rapor

Instaurarea și consolidarea unei democrații internaționale, 
reale, se întemeiază în concepția României, pe asigurarea 
dreptului tuturor statelor — indiferent de mărime, regim so
cial, politic, forță economică sau militară, gradul lor de 
dezvoltare — de a participa activ, pe bază de egalitate, la 
viața internațională, la reglementarea tuturor problemelor 
omenirii.
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BELICA ÎNTR-UN ȘIR DE ȚĂRI DIN EUROPA, ASIA ȘI 
AMERICA — se spune in Programul P.C.R. — AU DETER
MINAT TRANSFORMAREA SOCIALISMULUI ÎNTR-O 
URIAȘĂ FORȚĂ MONDIALĂ". România socialistă, pornind 
de la convingerea că numai prin întărirea, consolidarea și 
puternica afirmare a fiecărei țări în parte, se poate vorbi de 
întărirea și consolidarea familiei statelor socialiste în ansam
blu. a desfășurat și desfășoară o largă activitate economică, 
politică, diplomatică, științifică, culturală. Partidul și statul 
nostru pornesc de la convingerea că intre politica noastră 
internă, de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate și inaintare spre comunism, și politica externă, de 
colaborare și cooperare cu toate statele lumii, în spiritul 
principiilor egalității, suveranității, avantajului reciproc, al 
neamestecului in treburile interne, al înlăturării de la folo
sirea sau amenințarea cu forța etc, de statornicire a unui cli
mat democrat, in spiritul cerințelor dreptului și moralei in
ternaționale, există o unitate indestructibilă, o întrepătrundere 
organică, dialectică.

Precizind tocmai relația dintre aspectul intern și cel ex
tern al politicii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia: 
„INTRE POLITICA INTERNĂ DE CONSTRUCȚIE A SOCIE
TĂȚII SOCIALISTE, DE ÎNFLORIRE MULTILATERALĂ A 
PATRIEI ȘI POLITICA NOASTRĂ EXTERNA ESTE O LE
GĂTURĂ INDISOLUBILĂ, O UNITATE DIALECTICĂ 
INSEPARABILĂ. POLITICA EXTERNĂ A REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA DĂ GLAS ASPIRAȚIILOR PROFUN
DI ALE POPORULUI ROM/kN. CARE, CONSACRÎNDU-ȘI 
FORȚA ȘI ENERGIA URIAȘEI OPERE CREATOARE, PAȘ
NICE. EDIFICAREA NOII ORÎNDUIRI, MANIFESTA ÎN 
ACELAȘI TIMP UN ÎNALT SPIRIT DE RESPONSABILI
TATE PENTRU CAUZA SOCIALISMULUI ȘI PROGRESU
LUI SOCIAL ÎN LUME, PENTRU SOARTA ÎNTREGII 
OMENIRI* 4.

în lumina direcțiilor fundamentale ale Programului adoptat 
Ia Congresul al XI-lea — Cartă a comuniștilor români — toți 
oamenii muncii din patria noastră, români, maghiari, ger
mani, sîrbi etc. își conjugă eforturile în traducerea în fapt a 
politicii noastre interne și externe.

Angajat cu toate resursele și energiile sale in îndeplinirea 
Programului P.C.R., adoptat de Congresul al XI-lea, de făuri
re a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
patriei spre comunism, poporul român este animat, în același 
tâmp, dc hotărirea de a contribui activ la promovarea unei 
politici îndreptate spre instituirea unor relații noi între state, 
spre edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.

Prof. univ. dr. Marin Voiculescu

lexiconul „scinteii tineretului"
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