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LA EIECARE PRODUS SI SORTIMENT!

PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 2-3 NOIEMBRIE 1976-DOCUMENTE

HOTÂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire 
la realizarea Programului de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea al partidului și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, 

politice și cultural-educative 
HOTÂRÎREA

Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realizarea integrală a prevederilor 
Planului național unic pe anul 1977 și îmbunătățirea activității 

de proiectare, investiții, cercetare și inginerie tehnologică 

HOTÂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire 

la trecerea la reducerea duratei săptămînii de lucru
(IN PAGINILE 2-3)

La întreprinderea PE FLUXUL PRODUCȚIEI, 
de masini-unelte

, NICI O ÎNTRERUPERE,
O RIGUROASĂ ORGANIZARE

Din cronica întrecerii uteciste

Măsurile întreprinse în ultima 
vreme la întreprinderea de ma- 
șini-unelte din Bacău vizînd 
buna organizare a muncii, o 
mai eficientă încărcare a ma
șinilor și utilajelor au avut 
drept scop soluționarea unei 
probleme stringente : realizarea 
ritmică a planului Ia fie
care sortiment cuprins în no
menclatorul de fabricație. Pe 
această bază, s-au creat condi
ții optime pentru execuția la 
timp a fiecărui reper din com
ponența mașinilor-unelte care 
poartă marca fabricii băcăoa- 
ne. Eficiența acțiunilor între
prinse e concludent ilustrată de 
rezultatele dobîndite într-una 
din secțiile de bază ale între
prinderii: secția mecanică ușoa
ră, unde în mod curent se rea
lizează circa 10 000 ’de repere. 
Tocmai această aglomerare era 
susceptibilă de îmbunătățiri, 
pentru ca întregul flux tehnolo
gic al întreprinderii să decurgă 
normal, fără întreruperi. La o 
mașină orizontală de alezat și 
frezat în care se asamblează 
peste 3 000 de repere era sufi
cient să lipsească la montaj 
unul singur pentru ca tot pla
nul la producția fizică să se 
deregleze deși, valoric, el con
semna frecvent depășiri.

— Soluțiile la care recurgeam 
de obicei — ne spunea inginerul 
Ionel Mocanu — vizau execu
ția unor piese importante, dar 
de mică valoare, pe utilajele 
mari, pentru că cel mai adesea 
acestea erau libere.

La prima vedere un aspect 
minor, din moment ce pină la 
urmă, treburile se rezolvau. 
Dar cum și cind ? Pe strunguri 
de mare capacitate, SN-400 sau 
SN-710 de pildă, se executau 
într-o săptămină repere care 
acum se realizează pe un 
strung mic în mai puțin de o 
zi. Ca să nu mai vorbim de di
ferența de calitate și de consu
mul de metal pentru că, orice 
s-ar zice, pe un strung cu care 
în mod obișnuit se fac piese de 
mari dimensiuni, cu mare greu
tate se poate prelucra o șaibă 
sau un șurub de citeva grame. 
De aici, a apărut ideea organi
zării unui atelier de normaliza
re. cum i se spune în prezent, 
?>entru execuția reperelor mici, 
n acest atelier au fost grupa

te toate mașinile mici dar de 
mare randament la care lucrea

ză 54 de oameni ce cunosc în 
amănunt funcționarea lor și 
tehnologia fiecărui reper. Gru
parea mașinilor mici a atras 
după sine și o nouă reamplasa- 
re a mașinilor mari. Odată cu 
această mișcare s-a observat că, 
de fapt, multe dintre ele, cum 
ar fi strungurile din familia 
SN-400 și SN-710 sau raboteze- 
le, nici nu aveau ce căuta in 
secția mecanică ușoară pentru 
că aici nu li se putea asigura 
încărcătura necesară, nevoie de

TINERETUL MARILOR FAMILII MUNCITOREȘTI

IIII PFNTIItl CEI 10000 DE TINERI 
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Intre satele românești, co
muna Colibași, județul Argeș, 
se situează, fără îndoială, in
tr-un spațiu aparte, datorită 
faptului că aici, la aproape 17 
km de Pitești, se află ..între
prinderea de autoturisme-, de 
unde pornesc pe drumurile țării 
și ale lumii autoturismele 
„Dacia-.

Aici, la întreprinderea de 
autoturisme, organizația U.T.C. 
numără peste 10 000 de mem
bri. Media de virstă a colecti
vului de muncă nu depășește 
23 de ani. Nouăzeci și cinci la 
sută din angajați sini navetiști 
ce domiciliază in aproape 60 de 
comune ale județului. Simpla 
enumerare a acestor realități 
este singura în măsură să re
liefeze vastul tablou de preocu
pări cu care se confrunta zi de 
zi, ceas de ceas, organizația de 
tineret. Am petrecut citeva 
ceasuri în mijlocul tinerilor 
constructori de autoturisme ro
mânești. Desigur, prea puțin 
pentru a parcurge întreaga pro
blematică a muncii și activită-

DAN VASILESCU
(Continuare in pag. a ll-a) 

ele fiind ti schimb. în secția 
mecanică grea.

Următoarea consecință a a- 
cestei regrupări a fost crește
rea cu zece la sută a spațiului 
de producție din secție, spoțxu 
pe care au fost montate alte 
mașini realizate in mare parte 
prin autoutilare. Fără sâ s*  ur
mărească, deci, in mod deosebtt

N. COȘOVEANT

(Continuare f» pag. « V-«)

Un raeees rare ilustrează 
pe deplin rapacitatea și dă
ruirea profesionali a celor 
5*t  de tineri din Secția mo
toare a Uzinei J3 August^ 
din Capitală, este in primul 

portante raatrtiti de mate
rii prime materiale. Echi
pa de tineri rare lucrează la 
SDV-nri. roodnsâ de tinărul 
Ștefan Tnderața, a reușit 
ra prin economii de mate
riale <ă rezolve toate urgen
tele de dispezitire din ca
drul secției, precum «4 can- 
frrli—vrei w asamblarea

lei. Cuvinte de landă pentru 
tinerii Die Enciu, Gheorghe 
Gri gore, Elena Popisteanu. 
Tudorcl Bărboi fi alții. Cu 
rezultate deosebite se pre
zintă și tinerii din cadrul 
Atelierului de supape al a- 
eeleiași secții rare au reu
șit să realizeze planul pe 
luna trecută cu U zile mai 
devreme decit termenul pla
nificat. npariind • produc
ție suplimentară de circa Mt 
de supape rn valoare de 
?•••• lei. Ene Crăciun. Con
stantin Cniimăeeanu. Marin 
NU*.  Aurelia Serban. Geur-

ILEANA PODOLEANU

Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

7
In cursul dimineții de vineri 

au continuat in plen lucrările 
celei de-a TV-a sesiuni a legis
laturii a VII-a a Marii Adunări 
Naționale.

întâmpinați cu aplauze pu
ternice de deputați și invitați, 
in lojile oficiale au hiat loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășul Manea Mănescu. tova
rășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, 
Ion Dinei. Emil Drăgănescu. 
Janos Fazekas. Ion Ioniță, Petre 
Lupu. Paul Niculescu. Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan. Dumitru Popescu, Gheor
ghe Râdulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verde:, Ștefan Voitec.

In sală se aflau membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii au fost 
prezer.ți. in calitate de invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R.. mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii. personalități "ale vieții știin
țifice. culturale și artistice.

Ședința înaltului for legisla
tiv al țârii a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

In cadrul ședinței au fost re
luate dezbaterile generale asu
pra Proiectului de lege pentru 
adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socia
lă a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1977 și asupra Pro- 
iecrului de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul 
1977.

Pe marginea celor două pro
iecte de legi au luat cuvântul 
deputății Ion Ursu. Mircea Dan 
Anghel, Iosif Uglar, Dionisie 
Balint, Gheorghe Dumitrache, 
Mihai Gafițeanu.

După examinarea pe articole, 
Marea Adunare Națională a vo
tat in unanimitate cele două 
legi.

Din împuternicirea guvernu
lui, tovarășul Petre Lupu. mi
nistrul muncii, a prezentat ex
punerea asupra Proiectului de 
lege privind recrutarea și re
partizarea forței de muncă și 
asupra Proiectului de lege pri
vind încadrarea într-o muncă 
utilă a unor persoane apte de 
muncă.

Președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă, asigurări so
ciale și protecția mediului, to

varășul Ioan Pop D. Popa, a 
prezentat raportul comun al co
misiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale asupra aces
tor două proiecte de legi.

în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea celor două proiecte de 
legi au luat cuvîntul deputății 
Dumitru Bejan, Stela Chiovea- 
nu. Gheorghe Petrică, Maria 
Stănescu, loan Manciuc, Ion 
Baicu, Iuliu Fejes, Ion Gheor
ghe.

S-a trecut apoi la examina
rea pe articole a Proiectului de 
lege privind recrutarea și re
partizarea forței de muncă după 
care, in unanimitate, Marea 
Adunare Națională a votat Le
gea.

A fost examinat apoi, pe ar
ticole, cel de-al doilea proiect 
de Lege. Marea Adunare Națio
nală hotărind ca aceasta să se 
intituleze: „Legea privind înca
drarea într-o muncă utilă a per
soanelor apte de muncă“.

Trecîndu-se la vot, Marea 
Adunare Națională a votat în 
unanimitate Legea.

In continuare, tovarășul Vasile 
Patilineț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții, a prezentat Proiec
tul de lege privind economia 
vinatului și vînătoarea, iar to

varășul Iulian Drăcea, secretar 
al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură și gospodărirea ape
lor, a prezentat raportul comun 
al' comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

în cadrul dezbaterilor gene
rale asupra acestui proiect de 
lege, au luat cuvîntul deputății 
Petre Blajovici, Vasile Sava, 
Ernest Szotyori, Ion Aslan, Emi- 
lian Mihăilescu.

S-a trecut apoi la examina
rea pe articole a proiectului de 
lege, după care, în unanimitate, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea privind economia 
vinatului și vînătoarea.

La încheierea ședinței, tova
rășul Nicolae Giosan a. anunțat, 
că proiectele de legi înscrise la 
următoarele puncte pe ordinea 
de zi a sesiunii, ca și alte pro
iecte de legi ce se vor primi 
la Biroul Marii Adunări Națio
nale, urmează a fi examinate 
de comisiile permanente com
petente, după care vor fi supu
se spre dezbatere și aprobare 
Marii Adunări Naționale într-o 
altă ședință a actualei sesiuni.

Data reluării în plen a lucră
rilor celei de-a IV-a sesiuni a 
legislaturii a VII-a a Marii Adu
nări Naționale va fi anunțată 
ulterior.

între laborator și 
industria chimică,
„stația pilot" a

studenților ieșeni
Vechimea Facultății de chi

mie din Iași îndeamnă la me
ditații și comparații. Aș fi vrut 
și aș fi crezut că pot să scriu 
despre prezentul, trecutul și vii
torul său. Dar, clădirea aceasta 
foarte modernă, atît de departe 
de arhitectura tradițională a 
vechii cetăți a culturii molda
ve, în care s-a mutat de curînd 
facultatea, facultatea însăși, așa 
cum este organizată azi, ca uni
tate învățămînt-producție nu au 
trecut. Trecutul s-a consu
mat în amfiteatrele vechii fa
cultăți de chimie, a rămas un
deva foarte departe în momen
tul in care procesul de învăță- 
mint a cunoscut o atît de mare 
metamorfoză. Deci, să începem 
cu prezentul.

De cum deschizi, ușa halei de 
producție și învățămînt, ai im
presia că ai intrat într-o uzină 
de-abia părăsită de construc
tori, in care montorii mai au 
destule de făcut pînă să pună 
la locul lor toate utilajele și in
stalațiile. Auzul este frapat de 
fîșîitul stins, propriu întreprin
derilor de mase plastice. Din 
înălțimile unei instalații coboa
ră imperturbabilă și transpa
rentă o coloană de polietilenă. 
Pe platforma situată sub ta
vanul halei producția este diri
jată de un student din anul 
întii. Se lucrează, ca în indus
tria „adevărată", în schimburi 
de opt ore — confecții de mase 
plastice, ca la această^ instala
ție, sau confecții de hîrtie.

— Producția aceasta, de serie, 
ne spune studentul Ion Bure- 
chea, este domeniul rezervat, în 
exclusivitate, nouă, celor din 
anul întîi. Facem totul, de la 
măt-uratul halei, la ungerea, în
treținerea și reglarea mașini
lor, pînă la producția propriu- 
zisă cu exigențele sale — ritmi
citate și control de calitate în 
bandă.

Trecînd, prin rotație, de la 
fabricarea unui produs la altul, 
viitorii conducători ai procese
lor chimice cunosc în amănunt 
tehnologiile, stăpînesc instala-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare in pag. a ll-a)

PE CÎMP — ACTIVITATE SUSȚINUTĂ 
PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR PRIORITARE 

RECOLTAREA PORUMBULUI SI 
EFECTUAREA OGOARELOR DE TOAMNĂ 
Utilajele mecanice, folosite 

la întreaga capacitate!
în Bărăgan, atenția oamenilor 

muncii de pe ogoare este în
dreptată cu prioritate spre efec
tuarea a două lucrări de mare 
importanță: recoltarea porum
bului și arăturile de toamna. 
Am surprins două aspecte din 
această intensă activitate. La 
întreprinderea agricolă de stat 
Afumați, județul Ilfov, pe tar
lalele cu porumb ale fermei nr. 
8, condusă de ing. Marius Roș
ea, trei combine „Gloria" și-au 
început lucrul încă de la pri
mele ore ale dimineții. Mecani
zatorii Ștefan Sîrbu, Ilie Gri- 
gore și Mihai Constantin au in 
graficul zilei de realizat cite 30 
de tone boabe. Mașinile bine

reglate. înaintează spornic in 
lan. Cind buncărele s-au um
plut, rutieristul Licu Constan
tin preia din mers boabele. 
„Avem o recoltă bună și de a- 
ceea ne grăbim să încheiem cu
lesul. In acest scop încă două 
combine ..Gloria" ale mecani
zatorilor Gh. Moga și Gh. Fa- 
langiu vor intra in lari. Acum 
se montează echipamentele ne
cesare, deoarece au lucrat la 
soia, unde au încheiat recolta

rea". Cuvintele aparțin mecani
cului de întreținere Gh. Ma
rin, prezent aici în cimp pen
tru a remedia pe loc eventualele 
defecțiuni care apar. Se înlă
tură în acest fel staționările și 
drumurile inutile, în vederea 
sporirii ritmului de recoltat.

La ferma „Stejaru" a între
prinderii agricole de stat Slo
bozia. județul Ialomița, recolta
tul porumbului de pe cele 200 
ha ș-a încheiat. Combinele 
..Gloria" au fost repartizate în 
ajutor la alte ferme. Pe tere
nul liber de coceni, 7 din cele 
9 tractoare ale fermei efectuea-

ȘT. DORGOȘAN

(Continuare in pag. a V-a)
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Publicăm azi prima consultație 
in sprijinul participanților la invățămintul politico- 
ideologic U. T. C. Tema: „UNIUNEA TINERETULUI 
COMUNIST, ORGANIZAȚIE POLITICĂ REVOLU
ȚIONARĂ A TINERETULUI DIN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA. SCOPUL, OBIECTIVELE 

Șl ATRIBUȚIILE U.T.C.
fotografii : O. PLECAN

IUBIREA
NOASTRĂ

TOAMNĂ - BILANȚ

Sîntem ca o pădure de goruni
Și nimeni și nimic nu ne desparte ! 
Iubirea noastră vine din străbuni 
Și vița noastră bate mai departe.

Iubim întii de toate cite sînt 
Cimpia care rîde cînd o sameni 
Și pacea legendarului pămînt 
Sortit să fie leagăn pentru oameni.

Iubim apoi copiii care fug
Să-ntîmpine cu-n zimbet dimineața 
Cînd brazda sărutată-abia de plug 
Le-nseninează frunțile și fața.

Dar mai presus de toate noi iubim 
O mamă care-și poartă-n lumi solia 
Sorbind izvorul ei de vis sublim 
Și născător de cîntec : România !

IOAN VASIU

Toamna aceasta a adus 
peste țara dimensiunile 
muncii pentru încununarea 
unui an de referința, dar 
și dimensiunile unui ano- 
timp-bilanț. înfruntîndu-i 
capriciile, ploile și frigul, 
întreaga națiune - țârani 
și muncitori, tineri și vîrst- 
nici, elevi, studenți și 
ostași — s-au întîlnit, ca 
de atitea alte dăți, in 
uriașul, unanim efort pen
tru strîngerea și adăpos- 
tirea recoltei celei mai bo
gate din istoria noastră. 
In uzine și pe șantiere, a- 
celeași necontenite și stă
ruitoare eforturi ale clasei 
muncitoare pentru a în
tregi și rotunji bilanțul pri
mului an al cincinalului, 
oentru a pregăti cu temei și 
răspundere muncitorească 
producția anului viitor. 
Măreață și profund sem
nificativă continuitate a 
trudei creatoare, a aspi
rației spre împliniri înalte.

Statornic și adine pre
ocupat de destinele țării, 
ale fiecăruia dintre noi, 
partidul, în recenta sa 
plenară, a luat hotărîri de 
importanță istorică pen
tru devenirea socialistă și 
comunistă a patriei. 
Marea Adunare Națională 
s-a întrunit în sesiunea de 
toamnă pentru a da pu
tere de lege planului și 
bugetului pe anul viitor, 
pentru a adopta alte legi 
de însemnătate majoră. Se 
apropie zăpezile și ne vor 
găsi în aceeași încordare 
a muncii supreme pentru 
continua prosperitate și 
înflorire a României.

ROMULUS LAL
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că la 14 000 lei. Merită evi
dențiată, de asemenea, parti
ciparea masivă a tinerilor de 
la întreprinderea de sticlărie 
și menaj din Bistrița care au 
contribuit zilnic la recoltarea 
unor importante cantități de 
produse agricole. Circa 300 
de tineri ău lucrat în cadrul 
I.A.S. Viișoara și Stălinița 
efectuînd circa 2 300 ore de 
muncă patriotică în sprijinul 
unităților agricole. Colegii 
ldr de la întreprinderea de 
uțilaj greu au consemnat și 
ei rezultate frumoase în bă
tălia pentru strîngerea recol
telor : peste 4 000 ore de 
muncă patriotică efectuate în 
aceste zile la recoltarea și 
depozitarea porumbului, gu
liilor furajere și a unor can
tități apreciabile de legume, 
lucrări a căror valoare depă
șește 16 000 lei. (Ioana Fran- 
tiuc).

• HUNEDOARA. Peste 
7 000 de tineri din școlile, în
treprinderile și instituțiile 
municipiului Hunedoara au 
fost antrenați la concursuri 
de fotbal, volei, tenis de 
masă, șah, oină, atletism etc. 
De notat evoluția celor 150 
de preșcolari care au parti
cipat la întreceri de bicicle
te, triciclete și cros. Aleile 
stadionului „Corvinul“ au 
găzduit o reușită întrecere de 
cros rezervată ucenicilor și 
cîștigată de Elena Conț — la 
fete și de Viorel Vințan — 
la băieți, ambii de la Grupul 
școlar din Toplița. Și pe ba
zele sportive de la Toplița 
și Peștiș au fost antrenați 
circa 500 de tineri la între
ceri de fotbal, tenis de masă 
și oină, la care menționăm 
evoluția echipei „Avîntul" 
Peștiș care a cî.știgat între
cerea fotbalistică dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie" la care 
au participat 6 echipe. In 
paralel a fost declanșat star
tul unui album-ștafetă pe 
tema „Bazele sportive la exi
gența cerințelor sportului de 
masă", acțiune care va po
posi în 22 de asociații spor
tive. (Ioan Vlad).

Rubrică realizată de
ILEANA PODOLEANU

Plenara C.C. al P.C.R. din 2-3 noiembrie 1976— documente
HOTÂRiREA

Plenarei Comitetului Central al Partidului
Comunist Român cu privire la realizarea
Programului de măsuri pentru aplicarea 

hotărîrilor Congresului al Xl-lea al 
partidului și ale Congresului educației 

politice și al culturii socialiste în
domeniul muncii ideologice, politice

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
din 2—3 noiembrie 1976, luînd 
în dezbatere Programul elabo
rat de Comisia ideologică a C.C. 
al P.C.R. sub directa conducere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru aplicarea în viață a sar
cinilor trasate de Congresul al 
Xl-lea al partidului și de Con
gresul educației politice și al 
culturii socialiste în domeniul 
muncii ideologice, politice și 
cultural-educative, apreciază că 
măsurile prevăzute în Program 
— care au încorporat și propu
nerile făcute de oamenii mun-

și cultural
cii în cadrul dezbaterilor pu
blice asupra acestui important 
document — asigură intensifi
carea activității de dezvoltare a 
conștiinței socialiste și formare 
a omului nou, stimularea parti
cipării tuturor oamenilor mun
cii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
la viața ideologică, politică și 
culturală a țării, la întreaga 
operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Plenara dă o înaltă apreciere 
programului de măsuri și con
stată cu satisfacție că el a fost 
pe deplin aprobat în cadrul dez-

-educative
baterilor care au avut loc în 
organizațiile de partid, de masă 
și obștești, în presă, cu partici
parea întregului popor, în spiri
tul profundului democratism 
statornicit in societatea noastră. 
Aceste dezbateri s-au transfor
mat într-o puternică manifes
tare a unității și coeziunii în
tregului nostru popor în jurul 
partidului, a hotăririi neclintite 
a tuturor oamenilor muncii de 
a înfăptui neabătut Programul 
Partidului Comunist Român.

Vasta activitate ideologică, po
litică și cultural-educativă or
ganizată și condusă de partidul 

nostru constituie parte Integran
tă a întregii opere de edificare 
a societății socialiste, a Progra
mului adoptat de Congresul al 
Xl-lea.

Programul de măsuri reflectă 
spiritul nou, consecvent revolu
ționar, în care partidul nostru 
elaborează problemele politico- 
ideologice, ale dezvoltării socie
tății noastre, preocuparea con
stantă pentru abordarea crea
toare, de pe pozițiile marxism- 
leninismului. a proceselor fun
damentale ale edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării spre comu

nism, ale formării omului nou 
cu o înaltă conștiință și un larg 
orizont de cunoaștere. Plenara 
subliniază constanța preocupă
rilor partidului nostru — reflec
tate în programul de măsuri — 
pentru formarea și educarea în 
spiritul principiilor eticii și echi
tății socialiste și comuniste a 
întregului nostru popor, creator 
conștient al propriei sale istorii.

Plenara dă o înaltă apreciere, 
contribuției de importanță hotă- 
rîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și în
făptuirea programului de inten
sificare a activității ideologice, 
politice și cultural-educative, de 
făurire a omului nou, partici
pant activ și conștient la condu
cerea societății, la accelerarea 
progresului și propășirii patriei 
noastre socialiste.

Plenara C.C. al P.C.R. își în
sușește pe deplin și aprobă in 
unanimitate Programul de mă
suri pentru aplicarea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea al parti
dului și ale Congresului educa
ției politice și al culturii so
cialiste în domeniul muncii ideo
logice, politice și cultural-edu
cative.

Plenara stabilește ca organe
le și organizațiile de partid să 
acționeze cu toată consecvența 
și fermitatea pentru traducerea 
neabătută în viață, în cele mai 
bune condițiuni, a sarcinilor cu
prinse în programul de măsuri, 
în acest sens, este necesar ca 
organele și organizațiile de 
partid să ia toate măsurile pen
tru îmbunătățirea organizării și 
asigurarea conducerii unitare a 
activității politice, ideologice și 
cultural-educative, pentru îm
bogățirea conținutului acestei 
activități, pentru atragerea în 
sfera educativă a unui larg ac
tiv obștesc, a tuturor oamenilor 
muncii.

Plenara cere organelor și or
ganizațiilor de partid ca, acțio- 
nînd în spiritul hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea, să inten
sifice activitatea de ridicare a 
nivelului politico-ideologic al 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, astfel ca aceștia 
să înțeleagă tot mai profund 
legitățile fundamentale ale dez
voltării societății noastre, să ac
ționeze în mod conștient, cu 
elan și abnegație pentru apli
carea lor in viață, pentru trans
formarea revoluționară a socie
tății, pentru făurirea socialis
mului și comunismului pe pă- 
mintul României. Este necesar 
să se ridice nivelul activității 
teoretice de studiere și genera

lizare a experienței construcției 
socialiste din țara noastră, de 
analiză a marilor mutații poli
tice și sociale care au loc in 
lume, să se îmbunătățească în- 
vățămîntul politic, întreaga pro
pagandă de partid în rîndul co
muniștilor, al diferitelor catego
rii de oameni ai muncii. Orga
nele și organizațiile de partid 
trebuie să desfășoare o susținu
tă muncă politică în rîndul oa
menilor muncii de la orașe și 
sate pentru cunoașterea apro
fundată a politicii partidului, a 
hotărîrilor sale, a legilor țării, 
a indicațiilor cuprinse în cuvîn- 
tările secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Toți lucrătorii din 
domeniul muncii politico-ideo- 
logice să participe nemijlocit la 
activitatea politico-educativă din 
fabrici și uzine, de pe șantiere, 
de la sate, din școli, să asigure 
ca această muncă să fie direct 
legată de sarcinile principale 
ale fiecărei unități și colectiv în 
parte, de obiectivele fundamen
tale ale construcției socialismu
lui în țara noastră.

O atenție deosebită va trebui 
acordată educării și formării 
tuturor cetățenilor, și în pri
mul rind, a tineretului, prin 
muncă și pentru muncă, dezvol
tării conștiinței revoluționare, 
cultivării în rîndurile lor a dra
gostei de patrie, partid și po
por, față de cauza socialismului 
și comunismului. în activitatea 
de educație revoluționară va 
trebui să fie cuprins întregul 
tineret al patriei, începînd cu 
copiii din învățămintul preșco
lar pînă la studenții din învă- 
țămîntul superior.

Este necesar să se acționeze 
cu fermitate pentru creșterea 
rolului școlii în formarea și edu
carea tinerei generații, pentru 
îmbunătățirea întregului proces 
instructiv-educatiV — pe toate 
treptele — asigurîndu-se inte
grarea tot mai strînsă a învăță- 
mîntului cu cercetarea și pro
ducția, cu practica social-politi- 
că, astfel îneît toți tinerii să 
dobîndească o pregătire temei
nică, științifică, ideologică, de 
cultură generală, practică pen
tru a se putea încadra cu ma
ximum de eficiență în viața so
cială, pentru a desfășura o 
muncă utilă societății.

Trebuie intensificată activita
tea de răspîndire în mase a cu
noștințelor științifice, de lărgi
re a orizontului de cunoaștere 
al întregului nostru popor, de 
combatere, pe baza concepției 
materialist-dialectice, a menta

lităților retrograde; pentru în
țelegerea justă a fenomenelor 
vieții și realităților sociale, a 
naturii și universului, pentru 
formarea unui om nou, multila
teral pregătit, stăpîn pe desco
peririle cele mai noi ale știin
ței și tehnicii, pe marile cuce
riri ale geniului uman.

O atenție deosebită trebuie 
acordată ridicării la un nivel 
superior ,a activității în dome
niul culturii și artei, imprimîn- 
du-se un avint tot mai puternic 
creației lîterâr-artistice,. artei 
populare, întregii vieți spi
rituale a țării, stimulîndu-se 
participarea maselor largi 
populare la dezvoltarea cultu
rii' noastre noi, socialiste. Uni
unile de creație, toate institu
țiile cultural-artistice, vor asi
gura promovarea unei arte și li
teraturi militante, de înaltă ți
nută artistică, inspirate din 
idealurile și aspirațiile poporu
lui, strîns legate de viața și 
munca sa eroică, situate ferm 
pe pozițiile ideologiei partidului 
nostru, care să aducă o contri
buție sporită la promovarea 
înaltelor idealuri umaniste ale 
societății noastre socialiste, la 
formarea omului nou, înaintat, 
la înfăptuirea Programului Par
tidului Comunist Român.

Festivalul național al educa
ției politice și al culturii socia
liste „Cîntarea României" va 
trebui să asigure stimularea 
creației și interpretării artis
tice în rîndurile maselor, parti
ciparea tot mai largă a oame
nilor muncii la activitatea cul
tural-educativă. Acest festival 
trebuie să se constituie ca o 
puternică manifestare a muncii 
și creației libere, descătușate 
de orice exploatare, consacrată 
progresului și prosperității ță
rii, a afirmării omului stăpîn 
pe destinele sale care își fău
rește în mod conștient pro
priul viitor. Participarea la 
festivalul „Cîntarea României" 
va (fi nemijlocit legată de re
zultatele pe care fiecare colec
tiv le obține în înfăptuirea pro
gramului partidului de dezvol
tare economico-socială a țării, 
astfel ca el să fie în primul 
rînd un prilej de promovare a 
creației fruntașilor în muncă, a 
celor ce se disting prin realizări 
în producție, în viața econo
mică și socială, în edificarea 
noii societăți și care, prin ta
lentul și spiritul lor inventiv, 
pot contribui la dezvoltarea ar
tei și culturii noi, socialiste — 
bun al întregului nostru popor.

Mijloacele de informare în 
masă, preaa, radioteleviziunea 
au earcina aă-și sporească con
tribuția la educarea politică. 
Ideologică și culturală, la creș
terea conștiinței socialiste a 
maselor, la transpunerea In 
practică a principiilor și norme
lor eticii și echității socialiste, 
la formarea trăsăturilor omului 
nou, înaintat al societății noas
tre. Mijloacele de informare in 
masă vor trebui să asigure o 
mai bună reflectare a activită
ții politice, economice, științi
fice și culturale a țării, a poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului nostru. Presa 
și radioteleviziunea sînt datoare 
să-și sporească contribuția la 
evidențierea și răspîndirea ex
perienței înaintate în construc
ția economică și socială, să ia 
atitudine față de lipsuri și să 
critice neajunsurile care se mai 
manifestă în diferite sectoare 
âe activitate, să-și mărească 
aportul la combaterea manifes
tărilor retrograde, la formarea 
unei atitudini cetățenești îna
intate, să promoveze larg valo
rile morale, sociale și umane 
fundamentale ale societății 
noastre.

Plenara cheamă comitetele 
județene de partid, municipale, 
orășenești și comunale, toate 
organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, co
muniștii, pe toți cei ce acti
vează în domeniul muncii ideo
logice și politice, al învățămîn- 
tului și științei, al culturii și 
artei să acționeze permanent 
pentru antrenarea largă a tu
turor mijloacelor politico-edu
cative și cultural-artistice de 
care dispune societatea noastră 
în vederea realizării integrale, 
în cele mai bune condițiuni, a 
prevederilor stabilite în progra
mul de măsuri, pentru înfăptui
rea în viață a hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea și Congresu
lui educației politice și al cul
turii socialiste.

Plenara își exprimă convinge
rea că, prin eforturile comuniș
tilor. ale tuturor oamenilor 
muncii, prevederile Programu
lui partidului în domeniul ac
tivității ideologice și politice, al 
formării omului nou vor fi re
alizate cu succes, aceasta con
stituind o contribuție impor
tantă la înflorirea multilaterală 
a patriei noastre socialiste, la 
ridicarea României pe culmi tot 
mai înalte de civilizație și 
progres.
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Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la Festivalul

CÎNTAREA ROMÂNIEI"
In Urziceni, pe lingă vechea 

casă de cultură s-a înălțat, mo
dern, Clubul sindicatului (o 
sală de spectacole de 400 de 
locuri, și un club al tineretului 
cu 90 de locuri), nu există însă 
teatru sau . ansambluri profe
sioniste. Cum e și normal, deci, 
ponderea activității cultural- 
artistice o dețin spectacolele de 
amatori. Scenele sînt oferite cu 
generozitate trupei de teatru, 
corurilor, echipelor de dans ale 
orașului. Elevii, care reprezintă 
jumătate din numărul total al 
uteciștilor, sînt reprezentați co
respunzător în ansamblurile 
amintite.

— In plus, două dintre cele 
trei licee ale orașului — cel 
real-umanist și cel industrial 
de construcții — îmi spune 
Marin Brad, directorul clubu
lui — susțin, separat sau îm
preună, spectacole pentru toți 
tinerii orașului, sau sînt gazde 
ospitaliere la serile de muzică 
și poezie.

Cred că intensa activitate 
culturală care se desfășoară la 
Liceul real-umanist cu clase 
afiliate UCECOM și chimie nu

SUBREDBiyiHE

• MARAMUREȘ. în cadrul 
„Săptămînii tineretului si- 
thetean" Comitetul municipal 

ighetu-Marmației al U.T.C. 
a organizat un amplu pro
gram de manifestări politico- 
ideologice și cultural-educa
tive în cinstea Centenarului 
independenței de stat a 
României. Aflată la a doua 
ediție, această acțiune desfă
șurată sub genericul „Cu su
flet vibrînd pentru țară", se 
desfășoară în perioada 4—10 
noiembrie și oferă partici- 
panților un bogat program 
din care spicuim : expu
nerea „Războiul de inde
pendență — moment impor
tant în lupta poporului ro
mân pentru formarea statu
lui național unitar", simpo
zionul „Pagini din istoria 
Maramureșului", un recital de 
poezie „Odă ostașilor ro
mâni", concursul „Inscripții 
pe columnă" pe tema inde
pendenței, un spectacol de 
poezie și muzică patriotică 
intitulat „Eroi au fost, eroi 
sînt încă", o masă rotundă 
cu tema „Munca școlii — 
școală a muncii", dezbateri 
și simpozioane cu tema 
„Munca — ideal al tinereții 
noastre", o expoziție de foto
grafii „Vom fi mereu pre- 
zenți" cuprinzînd aspecte din 
munca și viața tineretului si- 
ghetean. două expoziții : 
una de carte „Ideea de inde
pendență oglindită în litera
tură" și una de grafică și 
acuarelă „România — țară 
de glorii", un carnaval al ti
neretului, precum și un mare 
număr de manifestări în ca
drul Festivalului national 
„Cîntarea României". (Dorel 
Todea).
• BISTRIȚA-NASAUD. In

tr-O singură săptămînă, pes
te 500 uteciști din citeva uni
tăți economice ale orașului, 
mobilizați de comitetele 
U.T.C., au sprijinit, printr-o 
rjiuncă exemplară, construcți
ile de locuințe în zonele 
principale ale orașului. Ac
tivitatea s-a concretizat în 
lucrări de încărcat și descăr
cat a 750 tone cărămidă și 
820 tone de blocuri BCA, lu
crări a căror valoare se ridi

se datorează vechimii școlii, ci 
puternicei organizații U.T.C. și 
inimoșilor profesori de română 
— Anatol Pavlovschi și Lau- 
rențiu Datcu. Liceul cu 650 de 
elevi are un cor cu 300 de 
membri, o formație de teatru, 
echipe de dansuri populare și 
tematice, recitatori, soliști, grup 
folk, brigadă și cenaclu literar.

DIN EXPERIENȚA A DOUĂ LICEE 
DIN URZICENI

Ce e drept, nu chiar toți, dar 
marea majoritate a elevilor 
participă la una din aceste ac
tivități. Pregătirile pentru ma
rele festival național au 
început. Se află în lucru textul 
unui montaj literar-muzical 
care va ilustra ideea continui
tății luptei poporului român 
pentru libertate și indepen
dență. Versurilor unora dintre 
cei mai valoroși poeți li se 
vor adăuga, cu modestie, cele 
ale poeților școlii — Inculeț 

Bălan. Ana Bucur și alții. Mon
tajul. conceput ca un spectacol 
complex, va mai cuprinde și 
dansurile tematice aflate in 
pregâttre. Echipa de teatru, 
condusă de profesor A. Pa
vlovschi (el însuși actor in 
echipa de teatru a orașului) 
care a susținu; adevărate sta
giuni in școala și pe scene ade

vărate cu „Năpasta*.  ..Nota 
zero la purtare". ..Ultima re
creație- (piesă scrisă de o 
elevă a școlii) a început repe
tițiile cu ..Meșterul Manole- 
de Lucian Blaga. în paralel, 
„actorii- ș: ..folkiștii" pregă
tesc cicluri de versuri și cin- 
tece patriotice. revoluționare, 
de dragoste, care vor fi pre
zentate — in fiecare săptămir.ă 
— in cămin, la casa de cul
tură, In Întreprinderi.

— Pentru a respecta una din 
principalele cerințe ale festiva
lului. și anume cuprinderea de 
masă, a tuturor tinerilor in ac
tivități artistice, culturale, îmi 
spune Dan Bârbulescu. secreta
rul U.T.C., vom generaliza or*  
ganizarea medalioanelor cultu
rale la nivelul claselor, vom 
permanentiza serile culturale 
și spectacolele pe care le dăm 
în colaborare cu colegii de la 
industrial și cei din întreprin
deri. O asemenea intîlnire cu 
tinerii muncitori de la Ferite a 
fost foarte reușită. Izbutim să 
ne cunoaștem mai bine, să ne 
apropiem, prin preocuparea co
mună pentru muzică și poezie.

Ideea că nu vechimea, ci en
tuziasmul contează, mi se con
firmă la Liceul industrial de 
construcții înființat de numai 
doi ani. Cenaclul (îndrumat de 
profesorul și poetul Ion Vă
duva. conducătorul cenaclului 
literar al orașului) și-a asumat 
sarcina, deloc ușoară, de a al
cătui montajul cu care va par
ticipa la festival numai din

(Urmare din pag. I)

țiile, învață tot ceea ce trebuie 
să știe un muncitor. Și totodată, 
produc. Tot ca in industrie, 
după comenzi și plan ; un plan 
în valoare de „numai" 2 300 000 
lei ! Cu deosebirile de rigoare, 
cam aceeași activitate se desfă
șoară și in atelierul de sticlă
rie. unde studenții pătrund tai
nele acestui material, atît de 
maleabil și rigid in același timp. 
Aici se confecționează aparate 
de laborator pentru experiențe
le proprii și altele, pe bază de 
comenzi, pentru laboratoare de 
spitale sau întreprinderi.

într-o hală alăturată, cunoaș
tem un nivel superior al mun
cii. Profesorul Nicolae Asandei 
ne prezintă primele instalații 
realizate în totalitate de stu- 
denți. aflate in funcțiune :

— Ne aflăm pe un teritoriu 
foarte important pentru indus
tria modernă. Drumul de la cer
cetarea de laborator la produc
ție implică o fază intermediară 
— experimentarea in condițiile 
producției — în timpul căreia 
stabilim parametrii necesari 
proiectării viitoarelor instalații 
industriale. Instalațiile pe care 
le vedeți au fost proiectate și 
realizate împreună de cadre di
dactice și studenți, au fost ex
perimentate tot de noi, în hală.

Asemenea instalații, pe lingă 
funcția de experimentare, pe 

creațiile originale ale școlii. 
Sub titlul _Pe-ur picior de 
pla*.  vor E reunite versuri 
a părtinind deopotrivă elevi- 
lor și profesorilor, despre tre
cu tul nostru de luptă, dragos
tea de țară și partid și cintece 
scrise de compozitorii școlii : 
Petre George. Daniel Filipescu, 
Ionițâ Aurel, toți din anul pa
tru. în vederea aceluiași eve
niment, echipa de teatru a 
început repetițiile cu ..Nota 
zero la purtare", iar muzicie
nii școlii pun bazele orchestrei 
de muzică ușoară, pe lingă 
grupul folk, deja existent.

— Sintem încă la început de 
drum, precizează Petre George, 
secretarul U.T.C. Nu toți cei 
450 de elevi sint antrenați în
tr-o activitate. Nu avem încă 
echipe de teatru, nu avem cor, 
nu avem brigadă, dar le vom 
înființa dacă vom fi ajutați.

în privința primelor două 
probleme, organizația de la Li
ceul industrial trebuie intr-a
devăr ajutată de forurile locale 
de cultură cu un metodist și 
un profesor de muzică, fiindcă 
talente există. în privința bri
găzii insă, o organizație care 
cuprinde atîtea condeie și ap
titudini muzicale trebuie^ să-și 
asume singură sarcina înfiin
țării ei. O altă lipsă este ne
glijarea activității cultural-ar
tistice la nivelul claselor, ceea 
ce. așa cum arată alte expe
riențe, constituie un mijloc 
foarte eficace de atragere a 
tuturor tinerilor către activită
țile culturale, familiarizarea lor 
cu muzica și poezia bună și, 
concomitent, o eficientă posibi
litate de recrutare a talentelor 
deosebite. Dar vom încheia vi
zita în această școală subliniind 
munca deosebită care s-a dus 
aici de către organizația U.T.C. 
și profesori, pasiunea cu care 
elevii susțin spectacole pe. sce
nele orașului, în propriul că
min, sau în comunele Coșe- 
r'eni, Armășești, acasă la elevii 
care fac naveta — o experien
ță deosebită pe care organiza
ția își propune să o permanen
tizeze.

MONICA ZVIRJINSCHI 

care o îndeplinesc, produc, su
pravegheate de studenți, pe 
bază de contract cu fabrici și 
mari combinate chimice, sub
stanțe de mare importanță eco
nomică și științifică.

— Sînt începuturi bune, dar 
mai avem multe de făcut, pre
cizează dr. ing. Ion Grigoriu. 
Deja, am reușit să rezolvăm 
citeva priorități ale indus

între laborator 
si industria chimică

triei. Studenții noștri învață 
aici să producă, să proiec
teze, să experimenteze. Tre
buie să accentuăm in conti
nuare caracterul de necesitate 
presantă a lucrărilor noastre. 
Să-i învățăm pe studenți să se 
simtă obligați să abordeze cu 
curaj rezolvarea unor probleme 
stringente ale industriei chimice, 
să simtă că nevoia industriei de 
a lucra pe baza unor tehnologii 
românești, de a elimina licen
țele importate, li se adresează 
direct.

în mare măsură, studenții își 
subordonează activitatea practi
că, realizarea proiectelor, acestor

TINERETUL MARILOR FAMILII MUNCITOREȘTI

0 ZI PENTRU CEI 10000 DE TINERI
(Urmare din pag. Ii

fiilor. Suficient însă pentru a 
înțelege uimirea specialiștilor 
străini, cărora nu le vine să 
creadă că autoturismul Dacia 
este construit de acești tineri 
între 18 și 25 de ani. proveniți 
din mediul rural, calificați în 
majoritate prin cursuri de 
scurtă durată sau școală profe
sională. Și totuși...

Gheorghe Damian, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere. membru al biroului C.C. 
al U.T.C., căruia i-am propus 
să discutăm despre problemele 
curente ale organizației, ale ti
nerilor, declară :

— Că a fost greu la început, 
nici nu vrem să ne mai adu
cem aminte. Știți cum s-au ca
lificat constructorii autoturis
mului românesc. Știți și de 
unde au venit. Au crescut oda
tă cu întreprinderea, învățînd 
din mers tainele meseriei, stă- 
pînind-o într-un timp record. 
Integrarea în procesul de pro
ducție, formarea disciplinei 
muncitorești, obișnuirea cu rit- 

idei. De exemplu, lucrarea de 
diplomă a lui Florin Irimia din 
anul V inginerie chimică se va 
finaliza într-un produs farma
ceutic nou cu proiectarea insta
lației pe care acesta o va ob
ține într-o fabrică de medica
mente. Trandafir Rugină. din 
anul V, specializare chimie, fi
nalizează o temă de cercetare 
pentru ICECHIM.

— Părăsesc facultatea, ne-a 
mărturisit acesta, cu satisfacția 
realizării unor instalații pe care 
se va lucra, efectiv, în industrie 
și cu încă ceva la fel de pre
țios — un mod de a gîndi care 
însumează : deprinderea de a ne 
asuma răspunderi, de a rezol
va cu propriile noastre puteri 
probleme dificile. în timpul cer
cetării amintite, am învățat ce 
înseamnă munca în colectiv, or
ganizarea riguroasă a timpului, 
ce înseamnă să ai curaj crea
tor. Sînt calități care ne vor fi 
folositoare la locul de muncă, 
în egală măsură, cu cunoștințe
le teoretice. 

mul benzii de montaj sau asi
milarea cunoștințelor necesare 
pentru execuția pieselor și scu
lelor ce presupun o finețe de 
bijutier au constituit la vre
mea începutului, și constituie și 
acum pentru noi, preocupări 
permanente. La începutul ac
tivității se lipsea mult nemoti
vat. Era o mare fluctuație a 
forței de muncă. Lunar, anga
jam 250—300 de tineri, dintre 
care plecau 100—150. Erau ne
mulțumiți de norme, incomo
dați de ritmul și disciplina ben
zii de montaj. N-aveam cămine 
de nefamiliști, nu erau micro- 
cantine în secții. Am înțeles că 
trebuie să acționăm hotărît 
pentru crearea unor condiții 
care să-i lege de întreprindere. 
Și am acționat. (într-adevăr, în 
întreprindere există astăzi 32 
de microcantine, unde tinerii 
servesc o masă caldă și ieftină), 
în comuna Ștefănești s-au con
struit 2 cămine pentru nefami
liști, însumînd 358 de locuri, 
începe în curînd construirea 
altor două, cu 604 locuri, am
bele în comuna Colibași, la doi

Viitorul Facultății de chi
mie și inginerie chimică pe dru
mul integrării învățămîntului cu 
producția, ni l-a prezentat tînă- 
rul inginer coordonator de pro
iect — Florin Vitan :

— Halele își vor accentua 
profilul mixt : cercetare-pro- 
ducție. Viitoarele instalații, 
unele în construcție, altele afla
te incă pe planșetele studenți
lor din anii mari. își vor ocupa 
locurile care le așteaptă. Se vor 
concepe și realiza numai insta
lații originale pentru experi
mentarea unor tehnologii noi, 
românești. Se vor monta insta
lații care vor produce numai 
substanțe care încă nu se fa
brică în țară.

Ni se aștern în față planuri
le. în cițiva ani, studenții își 
vor „mobila" toate halele cu 
mașini și instalații, vor proiec
ta și executa complicatele utili
tăți necesare în ramura lor, iar 
ansamblul va arăta, curînd. ca 
o foarte modernă întreprindere 
chimică. Unele dintre cele mai 
valoroase tehnologii și produse 
românești vor face aici, înainte 
de a fi introduse în marile 
combinate, pe instalațiile 
studenților, proba calităților lor. 
Apoi, vor fi aplicate în indus
trie, poate chiar de inginerii 
care le-au experimentat, ca stu
denți. 

pași de întreprindere. Pentru 
evitarea monotoniei lucrului la 
banda de montaj, organizația 
U.T.C. a luat inițiativa polica
lificării tuturor tinerilor, în așa 
fel incit să se poată efectua o 
rotire la toate posturile de pe 
bandă. Mulți tineri cunosc 2 
sau 3 operațiuni, două sau trei 
meserii. S-au asigurat mijloa
cele de transport pentru toate 
comunele. Tinerii s-au stabili
zat. Au început să iubească în
treprinderea. să fie pătrunși de 
acel spirit de colectivitate mun
citorească, de disciplină ri
guroasă.

— Nouăzeci și cinci la sută 
din angajați sînt navetiști — 
continuă Gheorghe Damian. De 
aceea viața spirituală a uzinei, 
cu trăsăturile ei formative și 
informative se desfășoară în 
două spații. în întreprindere și 
mai ales în comunele și satele 
navetiștilor. Am înființat clu
buri muncitorești la Ștefănești, 
unde sînt căminele de nefami
liști. în comunele Leicești, 
Stîlpeni și Micești, unde locu
iesc mulți tineri, își desfășoară 
activitatea cluburile navetiști
lor, dotate cu biblioteci volante, 
televizoare, mese de șah și te
nis. Organizăm acolo dezbateri, 
mese rotunde, momente poe
tice, spectacole ale formațiilor 
artistice, de dansuri, ale brigă
zii artistice. Directorii cluburilor 
sînt membri ai activului nostru 
U.T.C.

(Printre ultimele acțiuni de 
educație politico-ideologică se 
numără și montajul literar-âr- 
tistic de evocare a filelor din 
lupta pentru independență și 
din istoria U.T.C. : „De ia Pe- 
neș Curcanul la Constantin Go- 
deanu". Acțiunile desfășurate 
în comune sînt organizate în 
colaborare cu comitetele co
munale U.T.C. în întreprindere 
activează o brigadă artistică 
laureată a numeroase festiva
luri, printre care și Festivalul 
de satiră și umor de la Vaslui. 
Mai există brigăzi artistice 
în secțiile „Segmenți", „Scu- 
lărie autoturisme". „Cutii vi
teze ARO" și „Montaj agre- 
gate". Sint în curs de înființare 
brigăzi artistice la nivelul tu
turor celorlalte secții).

Vă propunem să ne oprim 
într-una din secții. Astăzi, de 
exemplu, la nivelul întregii în
treprinderi, s-au înregistrat 60 
de absențe nemotivate. 24 din
tre absenți sînt tineri. 24 din 
peste 10 000. Mult ? Puțin ? Aș 
îndrăzni să afirm că în compa
rație cu începutul, situația este 
bună. Dar noi trebuie să facem 
în așa fel incit să devină ex
celentă. Să nu lipsească nimeni 
nemotivat. Pentru a ajunge 
aici, desfășurăm o intensă 
muncă politică. Recent, cihe- 
clubul tineretului a realizat un 
film : „Oameni în contratimp", 
film în care sînt surprinse aba
teri de la disciplină. L-am pre
zentat în fiecare secție. După 
vizionare s-au organizat spon
tan dezbateri și comentarii. 
Echipele noastre de disciplină 
efectuează raiduri în schimbu
rile II și III. Dimineața și la 
intrarea în celelalte schimburi, 
mergem „Cu microfonul prin
tre întîrziați" și apoi difuzăm 
materialele la stația de radio- 
ficare. In adunările genei Ale 
ale organizațiilor U.T.C. pre
zentăm seturi de diapozitive în 
care sînt surprinse abateri de 
la etica muncii.

(Ajungem în secția Sculârie 
autoturisme. Inginerul Con
stantin Stroie, șef de secție de 
aproape 8 ani, deci de la vîrsta 
cind era el însuși utecist, ne 
informează că astăzi nu are 
nici un absent nemotivat, că 
absențele au ajuns deja să fie 
o raritate, deși aici muncesc 
peste 300 de tineri, marea ma
joritate între 18 și 22 de ani. Se 
lucrează intens la toate mași
nile. Cu încordare și pricepere. 
Pentru că și aici, ca dealtfel în 
toată uzina, tinerii învață. 
Aproape că nu există membru 
al organizației care să nu ur
meze cursurile liceului seral,, 
ale institutului de subingineri, 
universității politice sau școlii 
populare de artă. Cu toate 
acestea, Ion Pițigoi, secretarul 
comitetului U.T.C. de la Sculărie 
autoturisme e supărat. „Facem 
tot ce ne stă în putință pentru 
ca tinerii proaspăt absolvenți ai 
diferitelor școli de calificare să 
se iptegreze rapid în secție. Le 
acordăm chiar o perioadă de 
acomodare, in cadrul căreia 
sint plătiți în regie, tocmai 
pentru a reuși să se acomo
deze cu^ mașinile, cu oamenii, 
cu lucrările ce le au de exe
cutat. Unii însă înțeleg greșit 
această intenție. Nu muncesc, 
se plimbă prin secție, se ocu
pă de „fușeraie", ca frezorii 
Florin Preda și Constantin 
Enache pe care-i vom pune în 
discuția adunării generale".

— Cred că mai bine ar fi să 
vorbim de „băieții buni" — in
tervine șeful secției — pentru 
că ei constituie majoritatea. Ei, 
cei mulți, disciplinați și comba
tivi, plini de inventivitate, en
tuziaști și muncitori. Strunga
rul Ion Diaconu, de exemplu, 
care execută cele mai preten
țioase piese, cum ar fi seturile 
de role pentru execuția barei 
parașoc prin rulare. Tot el, in 
cadrul producției de cooperare 
a reușit să execute pentru pri
ma dată în țară, șuruburile 
melcate, pe care „Argeșeana" le 
importa pînă nu demult cu bani 
grei din străinătate. Sau des
pre rectificatorul Spiridon Fur
nică, student în anul III la Fa
cultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini, cursuri 
serale, sau despre sculerul ma- 
trițer Constantin Ducan, care 
modifică, simplificînd construc
tiv aproape toate piesele ce i le 
încredințăm, aducînd secției 
economii importante de metal. 
Despre frezorul Gheorghe Tri- 
că, electricianul Nicolae Dan- 
ciu sau frezorul Ion Filip, ti
neri ce sînt mindria secției, a 
uzinei).

Nu știu — continuă Gheor
ghe Damian — dacă ați obser
vat gazetele noastre de perete. 
Aproape în fiecare secție, 
U.T.C.-ul are gazetă proprie. 
Sînt 32 de gazete de perete ale 
organizației de tineret. Cu col
țuri satirice, cu panouri de 
onoare, cu articole la zi. Pro
paganda vizuală își are rolul ei. 
bine determinat și eficient în 
educația prin muncă și pentru 
muncă a tinerilor, • în întărirea 
disciplinei și a spiritului de co
lectivitate.

Sînt toate acestea cîteva 
secvențe din munca și viața ti
nerilor constructori ai autotu
rismului românesc, într-o zi de 
octombrie, cînd de pe banda de 
montaj a ieșit la fiecare șapte- 
opt minute un autoturism ce 
poartă unul din însemnele eco
nomiei românești: Dacia.



Plenara C.C. al P.C.R. din 2-3 noiembrie 1976—documente

HOTARIREA
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la 
realizarea integrală a prevederilor 

Planului național unic pe anul 1977 și 
îmbunătățirea activității de proiectare, 

investiții, cercetare și inginerie 
tehnologică

Partidului Comunist Român cu privire 
la trecerea la reducerea duratei 

săptămînii de lucru

HOTÂRlREA
Plenarei Comitetului Central al
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A 59-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Tn Capitală a avut loc, vineri 

după-amiază, o adunare festi
vă, organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R., 

central al Uniunii 
a Sindicatelor din 

Comitetul Central al 
Consiliul

Socialiste 
General 

celei de-a

Consiliul 
Generale 
România, 
U.T.C., Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și * 
siliul General ARLUS, 
prilejul celei de-a 59-a 
versări a Marii Revoluții 
cialiste din Octombrie.

în prezidiul adunării au ___
loc tovarășii Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Iosif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetu
lui 
C.C. , . ,
le Consiliului General ARLUS, 
Mihai Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, general-maior Gheor
ghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale, se
cretar al Consiliului Politic Su
perior al Armatei, Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, Cornelia Filipaș, secre
tar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Costică Chițimia, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Cristina 
Luca, secretar al C.C. al U.T.C., 
Constantin Pîrvulescu, vechi 
militant al mișcării muncito
rești din țara noastră. Ion Ciu- 
botaru, director în M.A.E., Ion 
Dragu, muncitor la întreprinde
rea de mașini unelte și agrega
te București, Mihaela Nițulescu, 
studentă la Institutul medico- 
farmaceutic.

In prezidiu au luat loc, de 
asemenea, V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. P. Usaciov, ad
junct al ministrului învățămîn- 
tului superior și mediu de spe
cialitate al R.S.F.S.R., vicepre
ședinte al A.P.S.R., conducăto
rul delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română, care 
se află în vizită în țara noas
tră.

La adunarea festivă au par
ticipat membri ai C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești 
din țara ___ ”, x
ale -vieții științifice și culturale, 
numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, alți membri ai 
corpului diplomatic, precum și 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română care 
ne vizitează țara.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România.

Despre semnificația celei de-a 
59-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie au 
vorbit tovarășii loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Con- 
cu 

ani- 
So-

luat

Politic Executiv al 
al P.C.R., președinte-

noastră, personalități

Victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie a fost 
salutată cu multă simpatie și 
entuziasm de masele muncitoa
re din țara noastră. Solidarita
tea militantă, internațională a 
clasei muncitoare, a revoluțio
narilor români cu cauza Mare
lui Octombrie și-a găsit expre
sia în puternicele acțiuni de

TELEGRAME PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

masă organizate pe întreg cu
prinsul țării în sprijinul revo
luției, în participarea a nume
roși' fii ai poporului român la 
apărarea, cu arma în mină, a 
tinerei puteri sovietice împotri
va forțelor reacțiunii interne și 
a intervenției imperialiste. După 
ce a prezentat lupta plină de 
abnegație, desfășurată de po
poarele sovietice sub conduce
rea P.C.U.S., pentru a învinge 
grelele încercări din perioada 
războiului civil, contribuția de
cisivă adusă de ele la înfringe- 
rea fascismului, în anii celui 
de-al II-lea război mondial, vor
bitorul a arătat că în anii post
belici, eroismul în muncă al 
popoarelor sovietice și-a găsit 
noi și noi expresii în victoriile 
dobîndite pe frontul construc
ției socialiste și comuniste.

Partidul și statul nostru, în
treaga națiune română — a spus 
în continuare vorbitorul — dau 
o înaltă apreciere succeselor 
obținute de popoarele sovietice 
în făurirea comunismului în 
U.R.S.S., considerîndu-le drept 
contribuție importantă la întă- 

............* * Șirirea forțelor socialismului 
păcii în întreaga lume.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
politica Partidului Comunist 
Român, care, aplicînd în mod 
creator învățătura marxist-leni- 
nistă la condițiile concrete din 
țara noastră, elaborîndu-și poli
tica în funcție de cerințele și 
particularitățile fiecărei etape 
de dezvoltare, a condus cu 
succes poporul nostru pe calea 
edificării orînduirii socialiste pe 

românesc. Călăuzit 
de ideea uni- 
dintre activi- 

și cea exter- 
Comunist Ro

că prima sa

pămîntul 
în permanență 
tații dialectice 
tatea 
nă, 
mân 
îndatorire patriotică și interna- 
ționalistă o constituie edificarea 
cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în condi
țiile specifice ale României. în 
același timp, partidul nostru iși 
întărește necontenit solidarita
tea cu forțele 
democratice și 
întreaga lume, 
cetat pentru o 
colaborare și . „
națiuni. în întreaga sa activi
tate internațională, Republica 
Socialistă România acordă o 
atenție de prim ordin dezvoltă
rii relațiilor de prietenie, co
laborare multilaterală cu țările 
socialiste, în spiritul egalității, 
avantajului reciproc și întraju
torării tovărășești, al principii
lor marxism-leninismului și 
solidarității internaționale. Tot
odată, ca țară socialistă și, în 
același timp, ca țară în curs de 
dezvoltare. România este legată 
de statele care și-au dobindit 
de curînd independența și pă
șesc pe calea dezvoltării libere, 
de sine stătătoare, militează 
împreună cu aceste state pen
tru statornicirea unor relații 
noi, întemeiate pe o reală ega
litate și colaborare reciproc a- 
vantajoasă intre națiuni. în 
același timp, România lărgește 
raporturile cu toate țările, fără 
deosebire de orînduire socială, 
pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectării 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc.

Un rol hotărîtor în con
tinua dezvoltare ascendentă 
a relațiilor româno-sovietice 
pe multiple planuri, a continuat 
tovarășul loan Avram, îl au 
contactele nemijlocite între 
conducătorii de partid și de stat 
români și sovietici și. în pri
mul rînd. întîlnirile dintre to
varășii Nicolae Ceausescu și 
Leonid Ilici Brejnev. în croni
ca raporturilor de prietenie ro
mâno-sovietice se înscrie ca un 
moment de o ins. .nnătate cu 
totul deosebită întîlnirea din 
luna august a acestui an dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev, înțelege
rile stabilite în vederea dezvol
tării în continuare a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Ro

internă 
Partidul 
consideră

antiimperialiste, 
progresiste din 
militînd nein- 

politică nouă, de 
înțelegere între

PE FLUXUL PRODUCȚIEI
NICI 0 ÎNTRERUPERE

(Urmare din pag. I)

reorganizarea întregii munci a 
secției s-a ajuns în fața unui 
flux tehnologic nou, care per
mite programarea producției și 
în același timp cunoașterea per
manentă a stadiului de execu
ție a fiecărui reper în parte 
deși, așa cum aminteam, ele sînt 
de ordinul miilor. Or, tocmai 
acest număr mare era — cum 
spunea inginerul Traian Giută, 
șeful secției — motivul cel mai 
adesea invocat la nerealizarea

planului fizic pentru că. era de 
ajuns ca secția mecanică ușoară 
să nu predea, la timp, un reper 
în valoare de 2—3 lei, ca de la 
secția montaj să nu fie livrată 
furnizorilor la timp o mașină 
de un milion de lei. Eliminarea 
cauzelor care generau aceste 
neajunsuri le-au urmărit iniția
tivele la care ne-am referit și 
că în cea mai mare parte au și 
reușit o dovedesc rezultatele 
bune din graficul livrărilor la 
zi ăl întreprinderii.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNA

Spirit gospodăresc la insilozări!
Importante forțe mecanice și 

umane sînt concentrate în aceste 
zile pe ogoarele doljene la exe
cutarea lucrărilor agricole de 
sezon. Toți locuitorii satelor sînt 
în cîmp la recoltatul sfeclei de 
zahăr, porumbului, orezului și 
culturilor de soia. Culesul po
rumbului a fost încheiat în uni
tățile de pe raza consiliilor in- 
tercooperatiste Simnicu, Dăbu- 
leni, Segarcea, Apele Vii, 
Mischii și se află în faza finală 
la Cîrcea, Filiași, Rojiște și 
Plopșor. Pentru încheierea cît 
mai grabnică a recoltatului au 
fost luate măsuri energice pen
tru antrenarea tuturor forțelor 
la lucru, pentru repartizarea 
unor importante mijloace de 
transport.

Concomitent cu recoltatul, o 
atenție deosebită e acordată eli
berării terenurilor de coceni, se
mănatului și arăturilor de toam
nă. Practic, mai e nevoie de o 
singură zi bună de lucru și se
mănatul va fi încheiat pe în
treaga suprafață de peste

120 000 ha planificate. în scopul 
creării unui front larg de lu
cru tractoarelor pentru efec
tuarea arăturilor de toamnă, co
cenii au fost ridicați din cîmp 
și transportați în baza furajeră 
a unităților agricole de pe 10 000 
ha în întreprinderile agricole de

l Partidul Comunist al 
i Sovietice, dintre Repu- 
Socialistă România și 

po-

mân și 
Uniunii 
blica Socialistă România 
Uniunea Sovietică, dintre 
porul român și popoarele sovie
tice.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Folosind plăcutul prilej 
oferit de cea de-a 59-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, exprimăm 
încă o dată sentimentele de 
caldă prietenie și solidaritate pe 
care oamenii muncii din țara 
noastră le nutresc față de po
poarele sovietice. adresindu-le 
totodată cordiale felicitări și 
urarea de noi și tot mai mari 
succese in măreața operă de 
construire a comunismului in 
Uniunea Sovietică, in lupta pen
tru triumful cauzei socialismu
lui și păcii in lumea întreagă.

Luînd apoi cuvintul, amba
sadorul Uniunii Sovietice, V. I. 
Drozdenko, a spus printre 
altele :

Istoria nu cunoaște alt eve
niment care să fi exercitat o 
influență atît de profundă asu
pra întregii evoluții a lumii ca 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. Schimbînd din teme
lii destinele popoarelor, ea a 
inaugurat epoca trecerii de la 
capitalism la socialism, indicînd 
calea spre pace și progres. Re
voluția Socialistă din Octombrie 
a dat un puternic impuls întregii 
evoluții sociale a lumii, a acce
lerat desfășurarea luptei revolu
ționare și de eliberare. în a- 
cești 59 de ani. întreaga lume a 
devenit de nerecunoscut, s-â 
schimbat într-o măsură uriașă 
sub efectul lui Octombrie și al 
ideilor lui. sub influența ideilor 
socialismului. Mai mult de o trei
me a omenirii a și pornit pe 
calea dezvoltării socialiste.

Ambasadorul sovietic a arătat 
astfel că în cei 59 de ani care 
au trecut de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, Uniu
nea Sovietică a devenit o mare 
putere industrială a lumii, o țară 
a socialismului dezvoltat. în a- 
ceastă perioadă, producția in
dustrială a crescut în U.R.S.S. 
de 203 ori. S-a făurit o agricul
tură de mare amploare, cu un 
înalt grad de mecanizare. S-a 
înfăptuit visul lui Lenin de elec
trificare a Rusiei. într-o singu
ră zi. țara produce atîta ener
gie electrică cită putea fi pro
dusă înainte de revoluție intr-un 
an întreg. Uniunea Sovietică 
este pionier în multe ramuri ale 
științei și tehnicii contempora
ne, printre care în studierea 
Cosmosului. în folosirea în sco
puri pașnice a energiei atomi
ce etc.

Congresul al XXV-lea al 
P.C.U.S. a trasat un program 
măreț de dezvoltare social-eco- 
nomică a Uniunii Sovietice. De
finind cotele următoarei perioa
de de cinci ani și perspectivele 
ulterioare ale progresului țării el 
a inaugurat o etapă importanță 
pe calea spre triumful idealuri
lor comuniste.

în continuare, ambasado
rul sovietic a arătat că succese
le politicii 
încordării 
nute în 
succesele 
mocratice 
a proclamat-o 
brie. Aceste succese au fost cu
cerite într-o luptă acerbă, prin- 
tr-o muncă încordată, complexă.

în ultima parte a alocuțiunii 
sale, vorbitorul s-a referit la 
dezvoltarea și întărirea continuă, 
pe diverse planuri, a relațiilor 
româno-sovietice. Un rol excep
țional de important în întărirea 
relațiilor de prietenie și co
laborare sovieto-române — a 
spus ambasadorul — îl joacă 
contactele dintre conducătorii 
țărilor noastre, convorbirile lor. 
Un rol deosebit de mare îl 
joacă întîlnirile dintre tovarășul 
L. I. Brejnev. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R.. președintele 
Republicii Socialiste România, 
în timpul ultimelor întîlniri din
tre tovarășii L. I. Brejnev și 
Nicolae Ceaușescu, de la Berlin

de destindere a 
internaționale obți- 
ultimii ani sint 

ideii unei păci de
și echitabile, pe care 

Marele Octom-

Ritmurile toamnei-pop '76
Comitetul U.T.C. al secto

rului 1 și Ateneul tineretului 
organizează mîine, 7 noiem
brie, a.c., la Palatul sportu
rilor și culturii, incepînd cu 
ora 17, spectacolul „Ritmu
rile toamnei — pop ’76*,  cu 
participarea grupurilor „Roșu 
și Negru", „F.F.N.*  și „Mon
dial". Ateneul tineretului ne 
roagâ sâ facem cunoscut ci
titorilor noștri câ aceasta e 
(definitiv) ordinea de zi a 
spectacolului ; precizarea e 
necesara din cauza „oscila
țiilor" programului în anun
țurile anterioare datorate de
calării datei concertului din 
motive tehnice. (Aurel Gher
ghef).

stat și peste 42 000 ha în coope
rativele agricole de producție. 
Deși începute ceva mai tîrziu, 
arăturile de toamnă au fost exe
cutate pe circa 9 000 ha în în
treprinderile agricole de stat, și 
40 150 ha în unitățile coope
ratiste.

Suprafețele mari pe care au 
fost executate arăturile de toam
nă, ritmul susținut și viteza me
die zilnică atinse în aceste zile, 
atestă preocuparea lucrătorilor 
ogoarelor din județul Dolj pen
tru pregătirea temeinică a pro
ducțiilor anului viitor.

AL. DOBRE

Utilajele mecanice folosite
la întreaga capacitate
(Urmare din pag. I)

arături de toamnă. Printreză
mecanizatori întîlnim și pe ti
nerii Gh. Mușat, Tudorache 
Marcu, Virgil Hristudor. Mai 
sînt de efectuat arături pe cir
ca 80 ha. „Lucrarea este impor
tantă pentru producția anului 
viitor și de aceea ne străduim 
să o efectuăm de cit mai bună

calitate, ne spune Costache Obre- 
ja. în ritmul actual în 2—3 zile 
vom încheia arătura și apoi vom 
trece la alte ferme". Pentru a 
respecta acest angajament, me
canizatorii și-au făcut 
mul de muncă de la 
dimineața pînă la 20, 
du-se neîntrerupt și la 
farurilor.

progra- 
orele 5 
lucrîn- 
lumina

discutat 
de per- 

i, proble-

și din Crimeea s-au 
problemele curente și 
spectivă ale colaborării, . 
mele de actualitate ale vieții in
ternaționale și ale mișcării co
muniste mondiale. S-a acordat o 
atenție deosebită adîncirii rela
țiilor dintre P.C.U.S. și P.C.R. 
Cu acest prilej s-a relevat cu 
satisfacție unitatea tot mai 
strînsă de vederi în problemele 
discutate. După aprecierea Co
mitetului ~ "
C.C. al P.C.R., 
Crimeea dintre tovarășii L. 
Brejnev ,1 Z'l * 
este încă o expresie grăitoare a 
relațiilor de prietenie, colabora
re și solidaritate dintre P.C.R. 
și P.C.U.S.. dintre popoarele ce
lor două țări, a hotărîrii lor de 
a dezvolta și a adinei aceste re
lații multilaterale. Aceasta s-a 
relevat cu o mare satisfacție și 
la Plenara C.C. al P.C.U.S. din 
25—26 octombrie a.c.

De ziua celei de-a 59-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, a spus 
în încheiere vorbitorul, urăm 
poporului frate român noi 
succese în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
în ridicarea neabătută a bună
stării și nivelului cultural al po
porului, în îndeplinirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

¥
O adunare festivă dedicată 

celei de-a 59-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, a avut loc, vineri, și 
la Casa de cultură din Hune
doara.

Politic Executiv al 
întîlnirea din 

' I. 
și Nicolae Ceaușescu

★
Cu prilejul celei de-a 59-a a- 

niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V.I. Drozdenko, și mem
bri ai ambasadei au depus vineri 
o coroană -
mentul lui 
pitală.

de flori la Monu- 
V.I. Lenin din Ca-

★
celei de-a 59-a 

Marii Revoluții 
Octombrie, am-

Cu ocazia
a 

din 
Uniunii Sovietice la
V. I. Drozdenko, a 

seara, o recepție

aniversări
Socialiste 
basadorul
București, 
oferit, vineri 
în saloanele ambasadei.

Nicolae Adrian, anul 
V D. I.J. C.F.R. Craiova.

„Cînd am citit întâia 
oară rubrica „De la om 
la om" mi-a plăcut sin
cer. Și de atunci o citesc 
cu sfințenie și de fiecare 
dată felicit in gind pe cei 
ce au avut ideea realiză
rii acestei rubrici, pe cei 
ce o coordonează și pe 
cei ce o susțin. Această 
rubrică a sentimentelor te 
învață mai mult decit 
toate romanele legate de 
actualitate și de oamenii 
zilelor noastre pentru că 
ea este nu rodul ficțiunii 
unui om, este rodul izvo- 
rît din viețile a sute de 
oameni, rod destul de bo
gat pentru cei ce nu au 
trăit experiența vieții. 
Din această rubrică s-ar 
putea scrie multe romane 
bune despre dragoste, 
despre prietenie, despre 
cazuri de excepție ale 
vieții, dar toate acestea 
legate mai ales de tine
ret. de acest tineret ce-și 
expune aici cu încrede
re, cu sinceritate și cu 
sensibilitatea ce-l carac
terizează viața lui senti
mentală. Vă scriu azi dind 
curs invitației elevului 
Mihai C. Constantin din 
Piatra Neamț de a ne ex
pune părerile cu privire 
la prietenie. Am să încerc 
să răspund la aceste în
trebări deloc banale cu 
cea mai mare sinceritate 
și cu bucuria că s-a gă
sit cineva să le pună. Ce 
este prietenia ? Un senti
ment esențial in desfă
șurarea activității umane 
prin care cel puțin doi 
oameni (indiferent de vir- 
stă, sex, profesie) se a- 
propie pe baza unui in
stinct, legindu-și viața în 
mod sentimental. Să ai un 
prieten... Minunat lucru. 
Te simți întotdeauna in-

Vă mulțumim pentru prea frumoasele cuvinte adre
sate rubricii noastre. Am sentimentul că nu le meri
tăm întru totul. în sensul că nu ne propunem să ri
valizăm cu proza română contemporană și. în general, 
cu literatura de ficțiune. Știm că avem unele merite, 
dar preferăm să răminem modești.

Interesante considerațiile 
tăm in continuare.

Președintele Republicii Federative a Braziliei, ERNESTO GEISEL, 
a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri 
pentru mesajul transmis cu ocazia aniversării independenței Brazi
liei, precum și celd mai bune urări pentru bunăstarea dumneavoas
tră personală și prosperitatea crescîndă a națiunii dumneavoastră.

Primul ministru al Iranului, AMIR ABBAS HOVEYDA, a trimis 
primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru mesajul dum
neavoastră de felicitări transmis cu ocazia aniversării zilei de 
naștere a Maiestății Sale Imperiale, Șahinșahul Aryamehr.

Vă transmit urările mele cele mai bune de sănătate și de noi 
succese.

AGEXIIA
Vineri după-amiază. tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.. 
a primit pe activiștii sindicali 
din țări africane, care au parti
cipat la cursul organizat de 
Uniunea Generală a Sindicate
lor din România la Școala cen
trală sindicală din cadrul Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu".

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Na
ționale. a primit, vineri, pe dr. 
Nasrolah Mojdahi. senator, 
membru al delegației iraniene 
în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-iraniană, care iși 
desfășoară lucrările la Bucu
rești.

ționale de studii sud-est euro
pene. Manifestarea care a reu
nit specialiști de prestigiu din 
Austria, Bulgaria, Franța, Gre
cia, Iugoslavia, S.U.A., Româ
nia, Turcia, Ungaria și U.R.S.S. 
a avut ca temă „Structurile 
agrare ale țărilor din sud-estul 
Europei în perioada 1919—1933".

BULETIN
RUTIER

Delegația Comitetelor de 
Apărare a Revoluției din Cuba, 
condusă de Jorge Lescano Pe
rez, coordonatorul național al 
comitetelor, care face o vizită 
în țara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, a fost 
primită, vineri, de tovarășul 
Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

La întilnire a participat to
varășul Corneliu Mănescu, vice
președinte al Frontului Unității 
Socialiste, și ambasadorul cu
banez la București, Humberto 
Castello.

Vineri au luat sfîrșit la se
diul A.D.I.R.I. din Capitală lu
crările celui de-al II-lea Coloc
viu al Comisiei „Țările balca
nice în epoca contemporană", 
din cadrul Asociației interna-

Direcția generală a drumuri
lor din Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor in
formează că, din cauza deterio
rării parametrilor de utilizare 
a unor poduri mai vechi și a 
începerii unor lucrări de con
strucții aferente, au fost luate 
măsuri ca pe drumul național 
Pitești — Slatina — Balș — 
Craiova, kilometrul 48 plus 784, 
accesul pe podul de la Olt să 
fie permis numai autovehicule
lor cu o greutate totală pînă la 
17 tone și o lățime de 2,5 metri. 
Vehiculele care 
ritul menționat 
tele București 
Rimnicu Vilcea 
Balș — Craiova T.______
Alexandria — Roșiori de Vede — 
Caracal — Craiova. Pe șoseaua 
națională București — Giurgiu, 
la kilometrul 19 plus 110 de la 
Adunații Copăceni este inter
zisă trecerea pe pod a autove
hiculelor cu o greutate totală 
mai mare de 17 tone. Se poate 
folosi ruta ocolitoare : șoseaua 
Alexandriei din București — 
Mihăilești — Dărăști Vlașca — 
Adunații Copăceni — Călugă- 
reni — Giurgiu.

depășesc gaba- 
pot folosi ru-
— Pitești —
— Găneasa — 
și București —

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, vineri după-amiază, 
pe Manoochehr Taslimi, minis
trul comerțului din Iran, con
ducătorul delegației guverna
mentale iraniene, care partici
pă la lucrările celei de-a XlI-a 
sesiuni a Comisiei mixte minis
teriale româno-iraniene de co
laborare economică și tehnică, 
ce se desfășoară la București.

în timpul convorbirii au fost 
evidențiate cu deosebită satis
facție bunele relații de priete
nie existente între România și 
Iran, subliniindu-se importanța 
deosebită pe care o au pentru 
evoluția ascendentă a colaboră
rii și cooperării dintre cele două 
țări și popoare înțelegerile con-

Plecarea In
ale organelor locale

Răspunzînd invitației unor 
organe locale de partid și de 
stat din Uniunea Sovietică, de
legații ale organelor de partid 
și de stat din mai multe ju
dețe și municipii ale țării noas
tre au plecat în U.R.S.S. pentru 
a participa la festivitățile or
ganizate cu ocazia celei de-a 
59-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. 
O delegație din județul Satu 
Mare, condusă de tovarășul 
Gheorghe Govor, secretar al 
Comitetului județean de partid, 
în regiunea Transcarpatică — 
R.S.S. Ucraineană ; o delegație 
din județul Maramureș, condu
să de tovarășul Dumitru Ciu- 
clea, secretar al Comitetului 
județean de partid — în regiu
nea Ivano-Frankovsk din R.S.S. 
Ucraineană ; o delegație din ju
dețul Suceava, condusă de to
varășul Gheorghe Acatrinei, 
secretar al Comitetului jude
țean de partid. în regiunea Cer
năuți — R.S.S. Ucraineană ; o 
delegație din județul Vaslui, 
condusă de tovarășul loan 
Smitd, secretar al Comitetului 
județean de partid. în raionul 
Leova — R.S.S. Moldovenească; 
două delegații din județul Bo
toșani, conduse de tovarășul 
Dumitru Breabăn, secretar al 
Comitetului județean de partid, 
și,^respectiv, Gheorghe Ghinea, 
secretar al Comitetului județean

venite între președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

Au fost analizate posibilități 
și precizate noi acțiuni ce pot 
fi întreprinse pentru diversifi
carea și extinderea conlucrării 
bilaterale pe plan economic, 
tehnic și în alte domenii de in
teres reciproc.

La primire, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, a ’ luat 
parte Ion Pățan, viceprim-mi- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale.

A fost prezent Aii Reza Bah- 
rami, ambasadorul Iranului la 
București.

. a unor delegații
de partid și de stat

de pa-rtid, în raionul Fălești și, 
respectiv, în raionul Rîșcani — 
R.S.S. Moldovenească ; o dele
gație din județul Galați, con
dusă de tovarășul Mișu Do- 
brotă, vicepreședinte al Consi
liului popular județean, în ra
ionul Vulcănești — R.S.S. Mol
dovenească ; o delegație din 
municipiul Tulcea. condusă de 
tovarășul Constantin Beșleagă, 
secretar al Comitetului munici
pal de partid, în orașul Izmail 
— R.S.S. Ucraineană ; o dele
gație din municipiul Bîrlad, 
condusă de tovarășul Panaite 
Vicol, secretar al Comitetului 
municipal de partid, în raionu' 
Cahul — R.S.S. Moldovenească; 
o delegație din orașul Pașcani, 
condusă de tovarășul Mihai 
Bodoașcă, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid, in ra
ionul Ungheni — R.S.S. Moldo
venească.

CRONICA U.T.C
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Accra 
(Ghana), tovarășul Mihail 
Vârtosu, secretar al Consi
liului U.A.S.C.R., care va 
participa Ia ședința Comite
tului Executiv al Uniunii In
ternaționale a Studenților.

conjurat de omenie și de 
înțelegere. Te simți întot
deauna ajutat, iar sămin- 
ța grea a singurătății 
seacă in piept. Chiar 
cind prietenul îți este 
departe ești fericit la gin- 
dul că, undeva, o inimă 
bate și pentru tine. Să 
ai un prieten inseamnă 
să existe un al doilea EU 
care ride și plinge alături 
de tine, care te îmbărbă
tează la eșecuri și se 
bucură alături de, tine la 
succesele tale. Care este 
scopul prieteniei ? Atunci 
cînd îți apropii un om nu 
te întrebi pentru ce o faci, 
pentru că e ceva normal. 
Dar numai după ce ți 
l-ai făcut prieten cu ade
vărat poți să-ți explici de 
ce. Pentru ca să fii feri
cit. Nimeni nu poate fi 
fericit fără să aibă prie
teni și dacă cineva susți
ne contrariul să nu-l cre
deți. Acesta ar fi unul din 
scopurile prieteniei : fe
ricirea. Dar scopul suprem 
șt pe care nu îl aflăm de
cit după o lungă căutare 
in lumea instinctivă a prie
teniei este atingerea per
fecțiunii umane. O prie
tenie adevărată și in bu
nul înțeles al cuvintului 
face ca prietenii să-și 
modeleze și să-și șlefu
iască reciproc conștiințe
le. Atunci cind ai un prie
ten cauți să-ți însușești 
de la el tot ce are mai 
bun și. bineînțeles, să-l 
înveți tot ce știi tu și nu 
știe el, să-i dai ce ai mai 
bun in tine. Eu am dat 
tot ce am avut in mine 
mai bun celor din jurul 
meu. Cu toate acestea, nu 
pot spune că am prieteni 
cu adevărat. Dar nu e 
nimic. Am o viață înain
tea mea și această viață 
îmi va aduce mulți prie
teni. poate și prieteni de
votați, prieteni adevărați".

că avem nevoie de în
credere, de înțelegere, de 
mingiiere. Prietenia pre
supune, in primul rînd, 
sinceritate și respect, în
trajutorare in cazuri deo
sebite și in limitele posi
bilităților existente.

3. Prietenia ideală e — 
metaforic gindită de mine 
— o floare cu petalele 
albe, imaculate, întotdea
una larg deschise în bă
taia furtunilor.

Vă rog să-mi permiteți
Nu înțeleg cu ce vă nedumerește aserțiunea lui Ra

lea. Marele învățat vroia sâ spună că doar noi înșine 
ne îngăduim greșelile și 
mai rar.

să adaug întrebărilor dia
logului inițiat de Mihai 
C. Constantin o a patra 
întrebare : cum interpre
tează tinerii de virsta 
mea ideea sociologului, 
esteticianului, psihologu
lui și filozofului român 
Mihai Ralea care afirmă 
că „există un singur prie
ten, care tolerează totul, 
care înțelege și ne justi
fică. Acela sintem noi în
șine".

rătăcirile. Ceilalți o Iac

Satu Mare : 
numărul din 
rindurile ti-

Și

Stela C„ 
„Am citit in 
2 octombrie 
nerei Maria-Luiza D. 
mi-am zis că-mi veți pu
tea da și mie citeva sfa
turi căci sînt la o răscru
ce de drumuri și aș vrea

vi le trimit. Acum 
hotărită să-mi iau 
calaureatul. în față mi se 
deschid două drumuri: li
teratura și matematica. 
Pentru care să optez ? 
Literatură voi scrie me
reu și voi citi mereu, căci

sînt 
ba

de Ion Băieșu

Susami Aurora, str. Ște
fan cel Mare 234. Tecuci : 
„Mi se pare foarte inte
resantă propunerea dia
logului pe tema prieteniei, 
ceea ce m-a determinat 
să-mi spun și eu părerea.

Prietenia cred că e 
singurul sentiment pur 
omenesc, născut din ne
cesitatea omului de a se 
simți cit mai OM, de a 
avea un prieten al sufle
tului... Prietenia leagă 
două suflete ce se com
pletează ca două mîini ce 
cîntă la aceeași harpă. Și 
ce sunete diafane poate 
scoate prietenia !

Ca să-i dau o definiție 
ar trebui s-o brutalizez, 
ingustind-o și strîmtînd-o 
ca să încapă în sensul 
restrîns al unor cerințe. 
Prietenia, ca orice senti
ment, se trăiește, nu se 
definește.

De ce avem nevoie de 
prieteni ? Pentru că avem 
nevoie de noi înșine, de 
confirmarea existenței 
noastre pe plan sufletesc.

Gindurile dumneavoastră
poată suporta comentarii sau amendamente. Oricum, 
nu pot fi de 
este singurul 
tele.

despre prietenie. Vă aștep-

Atunci cînd omul are 
un prieten, iși trăiește 
fiecare clipă de două ori, 
o dată pentru el și o dată 
pentru prieten... De aceas
tă trăire profundă are ne
voie omul.

Cind două suflete ală
turate s-au ridicat 
tocmai în 
omenesc din noi, t 
prietenia tronează, 
dacă sufletele se 
undeva mai jos, 
marea tristețe...

Nu prietenia e 
care înșeală sau 
Oamenii sint aceia 
greșesc față de ea. de a- 
ceea nu cred că există o 
prietenie ideală și 
mai puțin ideală, 
oameni ideali pentru 
prietenie !

Oamenii ideali pentru 
prietenie sînt cei care fo
losesc tot ceea ce este 
uman in ei.

Deci, oameni, fiți u- 
mani !"

sus,
virful purului 

atunci 
, dar 
opresc 
începe

aceea 
minte, 

care

una 
există 

o

să-l aleg pe cel mai bun. 
Am să vă spun povestea 
mea. Poate e prea pre
tențios zis „povestea mea", 
însă pentru mine această 
„poveste" a fost unica 
trăită cu adevărat și nu 
aflată din cărți. Am ter
minat clasa a VIII-a cu 
medie mare — 9,84 — și 
asta m-a umplut de bucu
rie. Nu vreau să mă laud, 
insă vă spun, totuși, pur 
informativ, că am luat 
mereu premiul I în cei 
8 ani de școală generală. 
Eu mi-am făurit de mic 
copil un ideal : să urmez 
liceul teoretic și, apoi, 
mai departe, la facultate. 
Părinții mei n-au zis 
nimic pînă in clasa a 
VIII-a cind a trebuit să 
mă hotărăsc. Mi-am ex
pus planurile de viitor și 
urmarea a fost că mi-a 
fost refuzat idealul. Aici 
trebuie să mai adaug 
ceva. Pasiunea mea este 
literatura. Scriu proză și 
uneori versuri apreciate 
de foștii mei profesori de 
limba română. La liceu 
nu le-am arătat încă, 
pentru că mi-a lipsit cu
rajul. Am să vă trimit 
citeva poezii, să-mi spu
neți ce părere aveți. Mi-a 
revenit curajul și am să

Sfatul meu e să vă ocupați cu convingere de mate
matică. știință serioasă și de viitor.. Pentru literatură 
e nevoie de o vocație sigură 
cercările dv.

o fac pentru propria mea 
plăcere și satisfacție. Ma
tematica îmi place pentru 
că este o materie reală 
care-mi pune mintea la 
contribuție și-mi ajută 
mult. în matematică gă
sesc ceva care mă umple 
de siguranță și de o sa
tisfacție aparte. Nu știu 
dacă mă exprim corect, 
așa cum simt eu. Sper că 
da. Aș vrea să mă sfătuiți 
și dumneavoastră. Dacă 
urmez literatura, îmi sa
tisfac o plăcere proprie.

Cum să le împac pe a- 
mindouă ? Pe lingă ma
tematică și limba română 
mai am ca pasiune și 
psihologia. De fapt, .in
tenționam s-o fac la fără 
frecvență pe lingă una 
din cele două : matemati
ca sau literatura.

Mai adaug aici, pe lin
gă povestea mea. și o do
rință : aș dori să cores
pondez cu tineri și tine
re care au ca pasiune tot 
literatura. Mai am o ast
fel de prietenă in județul 
Galați și ne înțelegem 
foarte bine, am ajuns la 
un grad de prietenie foar
te înaintat deși incă nu 
ne-am văzut niciodată. 
Corespondăm de cinci ani 
pe teme intime și de li
teratură".

vreme a chinuit-o felul 
meu de a fi, pînă într-o 
zi cînd, fără să-i cer, a 
destăinuit totul (în fond 
niște mici greșeli) ca o 
ușurare. Am trecut peste 
tot ca și cum n-ar fi fost 
nimic. Mi-a jurat credin
ță veșnică incit ajunsesem 
la un moment dat să ros
tim amindoi aceleași cu
vinte pline de adevăr. 
Destăinuirea ei a fost o 
sacră purificare. Nimic 
nu ne mai putea despărți. 
Era in anul IV la liceu, 
iar eu frecventam cursu
rile unei școli tehnice.

Corespondam normal, 
fiind in localități diferi
te. La un moment dat 
am observat că nu-mi 
mai scrie. La puțin timp 
după aceasta am vizitat-o. 
Era foarte abătută, însă 
se străduia să ascundă 
ceva. Dorea să pară ve
selă, însă se forța. Ulte
rior am aflat că avea 
mari necazuri cu școala. 
Știam că avea un orgoliu 
extraordinar. După citeva 
certuri cu diriginta cla
sei (din motive banale) 
fusese adusă in starea 
disperată de a părăsi li
ceul. Se stabilește într-o 
altă localitate in dorința 
de a-și continua 
insă 
să se 
toare 
totul 
ceară 
simțea din ce in ce 
inferioară mie. Nu 
considerat că acest inci
dent este de natură să 
marcheze ruperea rela
țiilor existente intre noi. 
Am încercat din nou să 
o ajut, incurajind-o cit 
am putut, ținindu-i trea
ză increderea in viață. A-

.............. ...
nu 
de 
se

liceul, 
nu reușește decit 
angajeze ca munci- 

textilistă. Făcuse 
în tăcere, fără 
nici un ajutor.

să 
Se 

mai 
am

și oficialismul accentuat 
al relațiilor noastre au 
creat o prăpastie de ne
pătruns, 
mult ca 
decit ca 
prieten.

După terminarea 
Iii tehnice am fost 
corporat in armată, 
puțin tâmp după 
aflu incredibila 
se căsătorise.

Acum mai am 
voi fi trecut in 
Coincidența a făcut ca de 
curînd să o reintilnesc. 
Sentimentele mele sînt 
și acum la fel de puter
nice, pot să spun că o 
mai iubesc incă. Eveni
mentul întâlnirii a fost 
extraordinar. Cu lacrimi 
în ochi mi-a mărturisit 
că a fost forțată de anu
mite împrejurări să facă 
totul, că s-a înșelat 
sătorindu-se cu un 
care o maltratează zi de 
zi, trăind din munca ei și 
a părinților. A mințit-o cu 
promisiunile unui para
dis închipuit, în fond el 
fiind un banal parazit so
cial. Cu lacrimi în ochi 
mi-a mărturisit că nu-l 
iubește, că unicul om pe 
care l-a iubit întotdeauna 
am fost eu.

Nu știam ce să fac: să 
mă bucur sau să mă în
tristez ? Am încurajat-o, 
ca întotdeauna. Intre 
timp încercasem și eu alte 
prietenii însă toate au e- 
șuat pentru că amintirea 
ei m-a urmărit pas cu 
pas. Mi-a mărturisit că 
indiferent de relațiile 
noastre este hotărită să se 
despartă, eu nefiind ni
ciodată cauza acestei des
părțiri.

Vă supun starea aceasta 
disperată în care mă aflu, 
in dorința fermă de a fi 
ajutat. Este oare posibil 
să mi se mai întrevadă o 
adevărată fericire ?"

Mă privea mai 
pe un profesor 
pe un adevărat

șco- 
in- 
La 

aceasta 
veste :

puțin $i 
rezervă.

că-
om

veam mari dificultăți 
cu părinții mei, care 
doreau să mai audă 
ea. Tendința ei de a __ 
crede inferioară, precum

Firește că da. O iubire rănită și apoi vindecată poa
te deveni mai viguroasă și mai trainică decit la înce
puturi, viața și literatura ne oferă nenumărate exem
ple în acest sens. Totul e ca greșelile din trecut să nu 
devină o obsesie chinuitoare. Uitați-le.

sînt prea categorice ca să

acord atunci cînd pretindeți că prietenia 
sentiment pur omenesc. Mai sînt și al-

Valentina.Nihoreanu
Liceul Jimbolia : „Aș dori 
să particip la dialogul 
despre prietenie inițiat de 
Mihai C. Constantin din 
Piatra Neamț. Voi încer
ca să-mi expun — pe 
scurt — părerea cu pri
vire la problema pusă în 
discuție de colegul meu :

1. Consider că prietenia

e un vis născut din 
vălmășeala dorințelor, 
voilor și aspirațiilor 
mane sufletești, un vis 
ale cărui strune găsim un 
perfect acord din simfonia 
vieții.

2. Prietenia e semnul 
încrederii în tot ceea ce 
ne înconjoară. Avem ne
voie de prieteni pentru

in- 
ne- 
u- 
pe

și verificată. Trimiteți in-

Paul Oprescu. Ploiești : 
„Voi căuta să fiu cit mai 
concis, cu toate că spa
țiul nu îmi permite să vă 
relatez problemele mele 
de viață in toată comple
xitatea lor. Vă scriu din- 
tr-o dorință aprigă de a 
vă cere ajutor.

Pînă nu demult, __
fost ferm convins că mă 
aflu in fața unei adevă
rate prietenii. Sînt în vîr- 
stă de 22 de ani. Acum 
aproximativ 7 ani am. 
cunoscut o fată care m-a 
uimit din prima clipă cu 
sensibilitatea și inteli
gența sa. Pe tot parcursul 
celor 7 ani, prietenia

am

noastră a fost inegală. Di
ferite împrejurări ne-au 
despărțit, ca apoi fiecare 
revedere să readucă in 
sufletul nostru sentimen
te de iubire nebănuite. 
Fiecare despărțire cit de 
mică era totodată și o 
inefabilă ruptură. Am a- 
juns să cred în ea ca în- 
tr-un idol și mi-am im
pus să nu-mi fac nicio
dată altă prietenă. De 
multe ori simțeam că în
cearcă să-și facă și alte 
prietenii, însă după fie
care ' - ■ '
cea 
nu-i reproșam aceste tă
ceri

obstacol se reintor- 
la mine. Niciodată

misterioase. Multă

Siderian Lenxis, Bucu
rești : „Am 120 de poezii 
incluse in cele două vo
lume. Nu le voi publica 
in volume, ...
mite, după 
mătoarelor 
Convorbiri 
mânia literară, 
Tribuna- și Vatra, 
data de 3 februarie 1977. 
Atunci voi implini virsta 
de 23 de ani. Cele mai 
frumoase fete sint biho- 
rencele. Nu discut cu al- 
cooliștii, fetele ușuratice 
și șmecherii. Mihaida (nu 
accept terminația ada, e- 
xemplu Henriada, Tiga~ 
niada) o voi preda-o, spe
cial redacției România 
literară, după ce voi îm
plini 24 de ani, deci in 
1978. După un efort mare, 
vor fi clare și proiectele 
limbii internaționale și 
ridicarea randamentului 
în cele 48 de zone cere
brale. Vreau să 
student, dar nu știu 
să urmez, medicina 
istoria. Dacă dau la 
dicină (facultatea 
Cluj-Napoca este cea ___
bună) după 10 ani voi da 
la fizică tehnologică 
București. Dacă dau 
istorie-engleză, va trebui 
să cercetez mult (in Bucu
rești), in cele 5 biblioteci: 
BCS, BCU, Arhivele Sta
tului, Biblioteca Acade
miei și Institutul Nicolae 
Iorga (după numărul mare 
de cărți, tot biblioteci mi 
se par a fi, toate).

Cit de serioasă să fie 
fata cu care doresc a vor
bi ? Atât cit poate cuprin-

Gindirea dv. mi s-a părut de la început suspectă 
Nu m-am înșelat. Totul pare un delir. Păcat că ați 
pus atîtea fete pe drumuri. Nu ne mai scrieți.

ci le voi tri- 
corectare, ur-

5 redacții : 
literare, Ro- 

Familia, 
după

devin 
ce 

sau 
me
diu 
mai

in 
la

de fericirea unei familii. 
Cele modeste, întotdeau
na văd lucrurile mai bi
ne decit cele cu o situa
ție. Expresia „exotic de 
frumoasă" este auzită, a- 
doptată de mine și tra
dusă prin „nespus de fru
moasă, nemaiîntâlnită" etc. 
Am vorbit cu fete, 
corespondat cu ele, 
interesat grafologia v. 
grafometria in scrisul lor, 
rezistența părului și ur
mele degetelor lăsate pe 
scrisoare, le-am cercetat 
fără să-și dea seama, ca 
să-mi formez o părere 
despre ele. Din grupa 
„cercetărilor negre" mi-au 
atras atenția: diviziona- 
rea vidului, geniul, gra
fologia, harta cerului, te- 
lepatia, singele și încer
carea de a descoperi un 
efect electromagnetic. în 
urma cercetărilor, fran
cezii spun că universul 
are virsta de 2 miliarde 
ani. Prin unirea a două 
sarcini electrice de sens 
contrar, nu mgi rămine 
nimic. Materia-antimate- 
ria, idem. Curentul elec
tric ( transformarea unei 
forme de energie in alta 
— cum e produs — ter
mic, chimic, nuclear etc) 
rezultă că vidul se îm
parte in două : antimate- 
rie și materie. Asta e nu
mai o visare. înainte în
cercam a scurge curentul 
electric printr-un con
ductor cu vîrf ascuțit, 
după liniile de forță ale 
unei bobine electromag
netice. Rog notați numai 
ideile".

am 
m-a 

fi
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