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Oameni care durează înălțimile șantierului 
Șantierul care durează înălțimile oamenilor

Conferința 
Naționale

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean de partid Sibiu, se scrie :

în climatul însuflețitor de pu
ternică efervescență patriotică 
din preajma Conferinței Națio
nale a partidului, deschizătoare 
de noi orizonturi in viața pa
triei noastre, oamenii muncii din 
industria județului Sibiu — ro
mâni, germani, magțiiari — ra
portează cu mîndrie și satisfac
ție realizarea, la 30 noiembrie, 
a sarcinilor de plan pe primii 
doi ani ai cincinalului la pro
ducția globală industrială.

Realizarea cu 31 de zile mai 
devreme a planului pe primii 
doi ani din acest cincinal per
mite industriei județului obține
rea peste prevederi, pînă la fi
nele anului, a unei producții in
dustriale suplimentare în va
loare de 2,5 miliarde lei, aceas
ta constituind o elocventă dovadă 
a hotărîrii organizațiilor noastre 
de partid, de masă și obștești, 
a tuturor oamenilor muncii de 
a-și îndeplini exemplar angaja
mentul pentru acest cincinal.

Vă raportăm că producția su
plimentară realizată se concre
tizează în 250 tone mașini șî

utilaje pentru diferite ramuri 
ale economiei naționale, 1600 
autobasculante. 2 600 mc prefa
bricate din beton armat, 740 000 
mp geamuri trase, aproape 2,5 
milioane tricotaje, 270 000 mp 
țesături textile, aproape 1200 
tone preparate din carne. 400 
tone unt, 600 tone brînzeturi. 
425 tone produse zaharoase și 
altele.

Acționînd consecvent pentru 
afirmarea puternică a cuceriri
lor tehnico-științifice s-au obți
nut succese de seamă în dome
niul cercetării științifice și al

PROGRAMUL 
argumentele faptei,

PARTIDULUI - 
certitudinile devenirii

ingineriei tehnologice, al dez
voltării creativității maselor, al 
valorificării superioare a resur
selor interne, umane și mate
riale. Chintesența acestor cău
tări creatoare o reprezintă, prin
tre altele, faptul că aproape 25 
la sută din produsele realizate 
în această perioadă sint noi și 
reproiectate, iar 85 la sută din 
sporul de producție s-a obținut 
pe seama creșterii productivită
ții muncii.

Animați de dorința fierbinte 
de a munci mai mult și mai 
bine, în condițiile unei eficiente 
crescînde a întregii activități 
economico-sociale. se spune în 
încheierea telegramei, oamenii 
muncii din industria județului 
Sibiu vă încredințează, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că în întreaga lor artivitate nu 
există obiectiv mai de preț de- 
cît slujirea cu devotament a in
tereselor patriei, în scopul ac
celerării progresului nostru, al 
înaintării cu pași fermi pe dru
mul luminos al comunismului.
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Un act de justiție istorică impus 
de lupta întregului nostru popor

„Unirea Transilvaniei cu România a constituit înfăptuirea firească a 
năzuințelor seculare de unitate ale poporului nostru, a visului pentru care au 
luptat și s-au jertfit nenumărate generații de înaintași, împlinirea unei nece
sități obiective a înseși dezvoltării istorice".

(Din Programul Partidului Comunist Român)

Evoluția generală a economiei 
noasțre atestă elocvent că trans
formarea socialistă a satului s-a 
desfășurat în condițiile creșterii 
an de an a producției agricole 
și îmbunătățirii continue a apro
vizionării populației cu bunuri 
agro-alimentare. Cifrele privind 
saltul pe care l-a cunoscut a- 
ceastă ramură In anii construc
ției socialismului și cu deosebi
re în cincinalul 1971—1975, pe
rioadă în care, în ciuda condiți
ilor climatice nefavorabile, a 
unor grele calamități naturale, 
producția agricolă a crescut în- 
tr-un ritm mediu anual de circa 
4,3 la sută, stau drept mărturia 
cea mai concludentă în acest 
sens. Dar adevăratul potențial al 
agriculturii românești a fost pus 
în valoare în acești primi doi 
ani ai cincinalului actual, cind 
s-a realizat cea mai mare pro
ducție agricolă din istoria țării. 
La cereale am obținut în medie 
cu 4 milioane tone mai mult 
declt în cincinalul trecut, de 
aproape patru ori mai mult de- 
cît In anul 1950. De asemenea 
s-au asigurat creșteri însemnate 
ale producției de legume și de 
plante tehnice, la unele culturi 
— floarea soarelui, cartofi, sfe
clă de zahăr — nivelul produc
țiilor totale depășind de 3 pînă 
la 11 ori pe cel realizat în 1950. 
în zootehnie, producțiile au 
ajuns la 2,2 milioane tone carne 
în greutate vie, 45,4 milioane 
hectolitri lapte, 6,1 miliarde ouă. 
Toate aceste rezultate confirmă 
cu putere realismul politicii 
agrare a partidului nostru, al 
prevederilor planului cincinal 
actual, faptul că agricultura so
cialistă dispune de mari resurse 
și posibilități.

Orientările date de Congresul 
al XI-lea al P.C.R. au în vedere 
continuarea politicii de făurire 
a agriculturii intensive de înaltă 
productivitate în măsură să 
asigure din plin aprovizionarea 
cu produse agroalimentare a 
economiei, a întregului nostru 
popor. Sprijinul primit din 
partea statului de agricultură 

1* noua Filatură de bumbac din Zalău

este continuu și multilateral. 
Importante fonduri de investiții 
sînt alocate sistematic pentru 
extinderea mecanizării, construc
ții agrozootehnice, chimizare 
etc. Numai în primele 21 de luni 
ale cincinalului actual au fost 
date în folosință circa 3 000 de 
noi capacități. în această pe
rioadă fermele de vaci de lapte 
au sporit cu 79 423 de locuri, iar 
pentru tineret taurin cu încă 
3 234 de locuri. Prin construirea

• Noi și noi suprafețe aiiâdatâ aride, slab productive și-au 
sporit gradul de fertilitate prin efectuarea unor vaste și complexe 
lucrări de îmbunătățiri funciare. Astfel, au fost amenajate in 
vederea irigării 335 877 de hectare, au fost desecate 170 236 de 
hectare, iar combaterea eroziunii solului s-a făcut pe 146 344 ha.

• Numărul vacilor de lapte in ferme specializate a crescut cu 
79 433 de capete, iar cel al tineretului taurin cu 3 234 de capete. 
Prin complexele construite in această perioadă numărul de porci 
grași pe an a crescut cu 253 308. In complexele avicole se obțin 
cu 22 800 tone carne in viu pe an mai mult decit la începutul 
cincinalului.

• Agricultura a fost dotată cu 24 890 de tractoare, 10 474 de 
combine autopropulsate și alte 7 000 de mașini și agregate agri
cole de diferite tipuri.

noilor complexe, anual se asigu
ră încă 253 308 porci grași, iar 
în complexele avicole nou în
ființate se obține în plus 22 800 
tone pui carne viu. Dotarea cu 
mijloace mecanizate a tuturor 
ramurilor și sectoarelor agricul
turii, este de natură să garan
teze realizarea producțiilor ve
getale și animaliere Ia nivelurile 
prevăzute, să accentueze pro
cesul înnoitor de apropiere a 
muncii din agricultură de cea 
din industrie. Numai în primii 
doi ani ai cincinalului agricul
tura a primit aproape 25 000 de 
tractoare, peste 10 000 combine 
autopropulsate, mii de mașini 
agregate și instalații pentru me
canizarea lucrărilor în zootehnie. 
Folosirea eficientă a pământu
lui, principalul mijloc de pro
ducție în agricultură, conser
varea și ridicarea continuă a

fertilității lui, au constituit încă 
de la început sarcina deosebită 
în activitatea partidului și sta
tului. în perioada 1 ianuarie 
1976—30 septembrie 1977 au fost 
amenajate pentru irigare 335 877 
hectare, au fost desecate 170 263 
hectare și au fost efectuate lu
crări de combatere a eroziunii 
solului pe 146 344 hectare.

Dezvoltarea accelerată impri
mată agriculturii românești în 
acest cincinal va apropia mai 

puternic țara noastră de statele 
lumii cu o agricultură modernă. 
Cu cele 23—24 milioane tone ce
reale, 11 milioane tone sfeclă de 
zahăr, 1,1 milioane tone floarea- 
soarelui, 4,7 milioane tone le
gume și circa 63 milioane hecto
litri lapte de vacă, cit se pre
vede a se realiza la sfîrșitul anu. 
lui 1980, România se va situa 
printre țările lumii cu produc
țiile cele mai mari pe locuitor. 
Ca urmare a fondurilor alocate 
în acest cincinal, agricultura va 
mai primi încă 70 000 noi trac
toare, zeci de mii de alte mașini 
agricole moderne de mare ran
dament, vor fi amenajate pentru 
irigații 3 milioane hectare, se 
vor face lucrări de desecări pe 
1,1 milioane hectare și realizarea 
unor ample acțiuni de combate
rea eroziunii solului. Tocmai in 
temeiul unor asemenea realități, 

Partidul Comunist Român a în
scris între principalele obiective 
ale politicii sale economice, 
realizarea unei agriculturi in
tensive, moderne, de mare ran
dament și eficiență economică, 
care să aibă la bază o largă 
aplicabilitate a științei și tehni
cii înaintate.

Actualul cincinal, cincinal al 
revoluției tehnico-științifice, im
pune creșterea aportului științei 
la rezolvarea problemelor puse 
în fața agriculturii. Recolte de 
10—15 tone porumb la hectar, 
8—9 tone grîu sau orz, 50—75 
tone sfeclă de zahăr sînt recolte 
ce se realizează de acum nu nu
mai pe terenuri experimentale 
ci și în multe unități agricole 
de producție. Folosirea mai in
tensă a cuceririlor biologiei mo
derne șf geneticii în scopul 
creării de noi soiuri și hibrizi 
solicită din partea cercetătorilor, 
specialiștilor o contribuție toi 
mai activă pentru progresul ra
pid al agriculturii noastre. Pen
tru aplicarea in practică a știin
ței agricole, pentru folosirea 
optimă a noilor dotări cu grad 
înalt de tehnicitate, numai în 
anul trecut, primul an al cinci
nalului — cele 13 facultăți de 
profil au cuprins aproape 11000 
de tineri, iar în liceele de spe
cialitate alți 69 000 de tineri care 
au învățat meseria de agricul
tor.

Caracteristic pentru procesul 
de modernizare și dezvoltare in
tensivă a agriculturii noastre 
sînt implicațiile pe plan social 
determinate de creșterea canti
tativă și îmbunătățirea calitativă 
a mijloacelor de mecanizare a 
proceselor de muncă, de înlo
cuire a tehnologiilor de produc
ție învechite cu tehnologii mo
derne de tip industrial. Aceste 
schimbări radicale în caracterul 
muncii prestate la sate vor facili
ta și mai mult transferul popu
lației rurale către ramuri neagri
cole și, în primul rînd, către in-

OVIDIU MARIAN
(Continuare in pag. a IlI-a)
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PĂMÎNTUL 
RODEȘTE

CA-N CÎMPIE
Locuri renumite pentru 
ariditatea lor produc 
acum mii de tone de grîu. 
„Anul acesta am obținut 
4 531 kg griu la hectar. 
Este media cea mai bună 
pe județ și am obținut-o 
deoarece am aplicat in
tr-adevăr toate regulile 
agrotehnice" - declară 
Gheorghe Negrea, ingi
nerul șef al C.A.P. Cuca

Sînt 59 de ani de cînd, pe 
cîmpul lui Horea, la Alba Iu- 
lia, peste o sută de mii de ro
mâni veniți din toată Transil
vania și tot Banatul, sub faldu
rile tricolorului românesc și-au 
rostit voința neclintită : „Vrem 
să ne unim cu Țara !“. O sută 
de mii de români, reuniți în 
Marea Adunare Națională — 
parlament constituant și larg fo
rum popular —, au decis, îm
plinirea unei străvechi aspirații 
istorice. Transilvania s-a reunit 
cu România, votul democratic al 
purtătorilor de cuvînt ai milioa
nelor de români consemnînd re
venirea ei la patria mumă, așa 
cum fusese de la începuturile 
istoriei.

Făurirea statului național 
unitar român se datorează în 
exclusivitate poporului care, 
prin propria-i forță, și-a impus 
voința, revendieîndu-și dreptu
rile seculare, consfințind la Alba 
Iulia ceea ce unitatea teritoriu
lui, a culturii, limbii și obiceiu
rilor — întărite și verificate 
de-a lungul unei îndelungate, 
continue și zbuciumate istorii — 
îl îndemnau să facă. Și a reușit 
în pofida vicisitudinilor opresiu
nii la care a fost supus veacuri 
peste veacuri, legitimîndu-și un 
ideal pe care niciodată nu l-a
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Condiția spiritului tînâr
Din nenumăratele privilegii 

ale tinereții, să ne oprim, în 
această împrejurare, la ceea 
ce se poate numi prospeți
mea psihologică, altfel spus 
disponibilitatea vie de a ne 
mira și a ne impresiona, de 
a ne făuri, cu fervoare, idea
luri și de a lupta, cu toată 
energia, pentru realizarea 
lor. Intîlnim de multe ori prin
tre noi semeni de-ai noștri, 
mai vîrstnici sau mai tineri, 
manifestînd o blazare supe
rioară, un flegmatism de don
juani ai spiritului, o arogan
ță de atotștiutori care, adi
că, nu mai au nici o rezervă 
de entuziasm, pentru care 
dictonul horațian nil admi
rări I pare a fi deviza și stea
gul vieții. De multe ori, pen
tru cei ce se epatează ușor, 
asemenea inși sînt saturați 
de cultură sau de viață, au 
toți porii încărcați cu expe
riența și fantezia lumii și, 
din această cauză, nemaia- 
vînd ce învăța, nu mai pot 
vibra. Totul pentru ei este 
deja vu, afișează un aer me
fistofelic privind pe cei din 
jur, care creează cu pasiune 
ori se agită pentru idei, pen
tru probleme, cu o malițioasă 
compasiune. Dacă-I întrebi, 
pe un blazat, despre un scri
itor contemporan, îl „supri
mă" din două vorbe, filozo
fia o are la degetul mic, u- 
niversul însuși i se pare „o 
glumă". Spuneam că ase
menea inși fac pe omnisci
enții, indiferența sau blaza
rea lor ar avea la bază un 
exces în ordinea cunoașterii. 
Știu totul, și ceva pe deasu
pra, cum ar fi spus Pico dela

Alba Iulia, 1 decembrie 1918

trecut sub tăcere, afirmindu-1 
răspicat, cu tăria celor mai in
contestabile argumente.

La Alba Iulia s-a încununat 
acum 59 de ani un drum ane
voios, presărat cu nenumărate 
jertfe și sacrificii, cu dureri a- 
junse la vîrsta multor veacuri. 
Un drum parcurs cu tenacitate

Mirandola. De unde, urmea
ză decepția, resemnarea, in
diferența, blazarea. Cu alte 
cuvinte, depunerea tuturor ar
melor fără de care omul de
vine o victimă a vieții, iar 
existența însăși un non sens 
sau un act stupid. Dacă e- 
xaminăm însă, cu luciditate, 
psihologia defetistă și sterilă 
ajungem la concluzii exact

de Pompiliu Mareea

opuse : blazarea este rezul
tatul unei insuficiențe în or
dinea cunoașterii și a expe
rienței, prin urmare rezulta
tul unei infirmități. Căci ade- 
vărații învățați ori cunosaă- 
tori ai vieții, au vie conștiința 
limitelor cunoașterii, a carac
terului ei relativ. Cu cit știm 
mai multe, ne dăm seama 
cit de puțin știm. Iar conști
ința limitelor cunoașterii 
noastre este un permanent 
stimulent de a ne depăși, a 
cunoaște cit mai mult din in
finitul cunoașterii. Departe 
de a descuraja sau obosi, as
pirația aceasta, a permanen
tei cunoașteri este una riin 
cele mai caracteristice parti
cularități umane. Mai mult, 
una din condițiile existenței 
umane, insă și de menținere

CONSTITUIREA

STATULUI

NAȚIONAL
UNITAR
ROMÂN

la lumina flăcării nestinse a 
luptei pentru libertate și unita
te națională. Pe acest drum de
venit axa gravitațională a în
tregii noastre istorii, de care 
s-au legat decisiv progresul și 
viitorul țării, strălucesc peste 
timp momente de culme.

Mihal Viteazul, care la 1 600 a

a el intr-o perpetuă tinere
țe. Un fapt de ordin empiric 
poate fi o dovadă că efortul 
permanent de muncă, de cu
noaștere nu numai că nu 
duce la oboseală, dimpotri
vă : un medic francez a 
constatat că longevivii se re
crutează dintre oamenii care 
muncesc cel mai mult în 
viață, nu dintre comozi, le
neși sau chiulangii. Blaza
rea ilustrează o infirmitate : 
incapacitatea de a vibra, o- 
boseala spiritului, a sensibi
lității, a capacității de înțe
legere și pătrundere a lumii, 
fiind incompatibilă cu crea
ția, cu construcția, cu însăși 
rațiunea de a fi a omului. 
Se înțelege de la sine că 
cei blazați n-au nimic comun 
cu tinerețea, chiar dacă, cro
nologic, sînt tineri. Pe de altă 
parte am întîlnit și intîlnim 
septuagenari sau octogenari 
de o neistovită prospețime a 
sensibilității, care reacțio
nează „tinerește" la specta
colul vieții, nu numai ca sim
pli spectatori ci dinlăuntru, 
ca participanți efectivi. Cei 
care i-am cunoscut pe Ar- 
ghezi sau Căiinescu, în ulti
mii ani ai vieții lor, ne-am 
dat seama că ei erau cu 
mult mai tineri, sufletește, 
decit atîția contemporani 
mai puțin vîrstnici. Căci ade
vărata vîrstă este a sufletu
lui și a minții, și nu a certi
ficatului de naștere. Cit timp 
nu vom înceta să credem in
tr-un ideal, încercînd să ni-l 
apropiem, cit timp ne vom 
mira „copilărește" de cele 
din jur, să n-avem nici o gri
jă I Sîntem încă tineri.

-----A 

realizat unitatea celor trei țări 
românești, reînviind străve
chea Dacie. Marii cărturari ai 
Școlii Ardelene, patrioți în
flăcărați care prin opera lor 
culturală au promovat ideile 
unității naționale precum și 
drepturile care decurgeau din a- 
devărul lor istoric. Pe drumul 
care urcă spre Unirea de la 
Alba Iulia se află și răscoala 
țăranilor conduși de Horea, Cloș
ca și Crișan, dar și revoluția lui 
Tudor Vladimirescu de la 1821. 
Și vin mai apoi acele cruciale 
evenimente : revoluția pașoptiș
tilor, unirea din 1859, neatîrna- 
rea dobîndită cu singe și sabia 
în mînă la 1877. Iar drumul a 
continuat, în lumina aceleiași 
neostenite lupte între purtătorii 
acestei ștafete multiseculare a- 
firmîndu-se mișcarea muncito
rească, socialiștii, ca o forță po
litică și socială dintre cele mai 
importante în apărarea intere
selor vitale ale țării.

Războiul mondial declanșat în 
1914, confruntarea sîngeroasă 
dintre puterile imperialiste au 
grăbit lucrurile. Atunci, în 1916, 
după doi ani de neutralitate,

TRAIAN GANJU

(Continuare in pag. a H-o)
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Conferințe de dare de seamă și alegeri în organizațiile U.T.C. și A.S.C.

Educarea prin muncă 
și pentru muncă a studenților 
să fie ridicată la exigențele

cincinalului revoluției
tehnico-științifice

UN ACT
DE JUSTIȚIE ISTORICĂ

Studenții celui mal mare cen
tru universitar au cu ce sa 
mîndri. în conferință, au folo
sit Însă rezultatele pozitive ca 
punct de plecare pentru per
fectarea unor parametri noi da 
activitate. Darea de seamă a in
citat, în esență, o dezbatere 
despre caracteristicile actuale 
pe care trebuie să le dobin- 
dească educarea prin muncă și 
pentru muncă fn condițiile in 
care școala superioară este in
tegrată direct cincinalului revo
luției tehnico-științifice. De pe 
acest suport au abordat mai 
mulți vorbitori, între care Că- 
tălin Dumitru, I.P.B., Ion Ur- 
sache. I.C.B., problema respon
sabilității studenților față de 
pregătirea lor ca viitori specia
liști. Se remarca, astfel, o rea
litate : educarea și evaluarea 
răspunderii față de învățătură 
sînt privite în mod complex. 
Tot mal multe colective ape
lează la analiza rezultatelor, pe 
etape concludente, se trag con
cluzii, se stabilesc măsuri în 
consecință. A Intrat în practica 
muncii de asociație preocupa
rea mai distinctă pentru stu
dentul luat individual șl nu 
doar pentru colectivitatea lar
gă, ale cărei rezultate generale 
ar putea acoperi carențe în 
munca unora dintre studenți ; 
se discuță mal des și mai atent 
cu restanțierii, cu cei certați cu 
disciplina universitară ; se 
recurge chiar la stabilirea unor 
contacte cu familiile studenți
lor care nu-șl îndeplinesc co
respunzător sarcinile profesio
nale. O privire asupra unor 
date de bilanț pune însă în lu
mină o situație pe care A.S.C.) 
studenții în general, n-o accep
tă. Este vorba de pregătirea 
mediocră ori cea cu totul neco
respunzătoare, soldată cu repe
tarea anilor de studiu, cu exma
tricularea. Conferința argumen
ta această realitate cu cei cîteva 
sute de repetenți și cei cîteva 
mii de studenți care obțin, re
petat, rezultate mediocre. Unui 
învățămînt modern, integrat cu 
cercetarea șl producția, care-i 
cerea tînărului să transpună 
cunoștințele în producție șl cer
cetare, nu i se poate face față 
printr-o studenție trăită din se
siune în sesiune, cu comodita
tea unei munci desfășurate 
pentru promovarea examene
lor. S-a atras atenția A.S.C. din 
facultățile de Agronomie, Tran
sporturi, Metalurgie, Construc
ții civile. Matematică și Fizică 
că trebuie să stăvilească odată 
pentru totdeauna, prin munca 
politică și organizatorică, des
fășurată zi de zi, rezul
tatele repetat slabe care se ob
țin aici, mai ales la unele dis
cipline de specialitate, foarte 
importante, : pentru profesia 
viitoare.

Studențimea Capitalei este 
considerată ca o forță de pro
ducție, ca Un puternic poten
țial de cercetare și proiectare. 
Planul de 345,4 milioane lei a 
fost depășit în 1976 ; numai Po
litehnica are o depășire de pes
te un milion lei. Adaptarea la 
noua structură a anului uni
versitar permite o mai armo
nioasă alternare a pregătirii 
teoretice și asumarea integrală 
a unor sarcini cu grad de com
plexitate deosebit tn secții de 
producție (Politehnică), pe șan
tiere (Construcții și Arhitectu
ră) a căror rezolvare obligă la 
înaltă competență profesională. 
Conferința a atras însă atenția 
A.S.C. asupra unor datorii neo
norate pe planul organizării

ECONOMIA - O 
DEPRINDERE UTILA PENTRU 

FIECARE ELEV
Formarea și dezvoltarea 

spiritului de economie la 
elevi, însușirea deprinderii de 
a economisi constituie o pre
ocupare implicată în aceea a 
educației comuniste a tinere
tului, in dezvoltarea multila
terală a personalității. în 
această privință, depunerea 
micilor economii ale elevi
lor la Casa de economii 
și consemnațiunl constituie 
una din laturile Importante 
ale procesului educativ. I

Excursii în vacanțele șco
lare, procurarea echipamen
tului sportiv, completarea bi
bliotecii personale cu cărțile 
noi apărute și multe altele 
sînt obiective pentru reali
zarea cărora aproape un 
sfert din totalul elevilor din 
țară au devenit prieteni ai 
economiei. La început, în 
primele , clase, școlarii se 
deprind cu economisirea 
prin intermediul foilor de 
economii cu timbre și al 
cecurilor de economii școlare 
— două instrumente de eco
nomisire specifice formării 
spiritului de economie și de 
chibzuință.

Foaia de economii are im
primat un timbru în valoare 
de 1 leu sau de 2 lei și încă
24 de casete libere în care 
elevii pot lipi alte timbre de 
economii.

Cecurile de economii șco
lare sînt cartonașe tipărite 
în culori, grupate în seturi 
pe tematici distincte și inte
resante.

Elevii care „colecționează" 
foi cu timbre de economii 
sau cecuri de economii șco
lare în valoare de cel puțin
25 de lei, le pot preschimba 
într-un libret de economii pe 
care pot economisi în conti
nuare și alte sume. 

practicii, referindu-se la un 
ritm lent privind încheierea 
unor convenții de practică, în 
permanentizarea bazelor de 
practică, in rotirea studenților 
în timpul studiilor prin mai 
multe unități reprezentative 
pentru domeniul unor spe
cialități (Politehnica, A.S.E.), 
precum și în ceea ce privește o 
mai perfectă adaptare a practi
cii la profilul învățămîntului, 
cu trimiteri speciale, în acest 
sens, la învățămîntul universi
tar și artistic, probleme la care 
s-au referit Horațiu Aiexandres- 
cu (Conservator). Gheorghe 
Țuică (I.A.T.C.), Dorel Șerban 
(I.E.F.S.) și alții.

Atît unii vorbitori, cit și da
rea de seamă, au subliniat că 
este nevoie să se perfecteze le
gături continue între facultăți 
și specialiști pentru a pune în 
lucru realizarea unor produse 
prin colaborare interdiscipli- 
nară. într-o viziune nouă s-a

CENTRUL
UNIVERSITAR 

BUCUREȘTI

discutat problema Implicării 
mai eficiente a A.S.C., cu mijloa
ce specifice, în actul transfor
mării mai rapide a institutelor 
ca platforme de învățămînt, 
cercetare și producție, îneît, in 
conținutul activității celor trei 
laturi ale integrării, să se atingă 
parametri egali ridicați.

Meritul conferinței este acela 
de a nu fi tratat pregătirea 
studenților ca o activitate pro- 
fesional-administrativă, ci ca o 
latură a muncii politice — prin
cipalul criteriu prin care ce 
măsoară atitudinea față de 
muncă. Apreciind modul cum 
au fost puse in evidență nu
meroasele experiențe din viața 
asociațiilor pe planul educării 
comuniste a studenților, și cu 
deosebire acelea care mijlocesc 
cunoașterea înaltelor comanda
mente politice care stau în fața 
lor astăzi, ca studenți, și mîine, 
ca viitori specialiști, tovarășul 
Dumitru Necșoiu, prim secretar 
al comitetului de partid al 
Centrului universitar București, 
recomanda A.S.C. să transforme 
Întreaga activitate de organiza
ție, inclusiv acțiunea de auto- 
gospodărire tn cămine și canti
ne, într-un profund act de edu
cație în spiritul atitudinii îna
intate față de muncă.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C., a reținut 
atenția conferinței asupra citor- 
va aspecte definitorii pentru 
activitatea școlii superioare și, 
implicit, a organizației studen
ților, investită de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să fie parte

MANUALUL PENTRU LICEUL DE SPECIALITATE 
este, așa cum ar trebui să fie, un promotor al noului în știință și tehnică?

Dat fiind locul deosebit de 
important pe care manualele 
școlare îl ocupă în procesul in- 
structiv-educativ, Editura di
dactică și pedagogică este con
tinuu preocupată de perfecțio
narea și modernizarea acestora, 
din punct de vedere științific, 
ideologic și metodic. în acțiu
nea de îmbunătățire a manua
lelor, ne sînt de mare folos ob
servațiile și sugestiile primite 
din partea beneficiarilor direcți 
ai acestora, elevi și profesori. 
Nu putem, deci, decît să salu
tăm inițiativa „Scînteii tinere
tului" de a organiza o dezba
tere largă asupra conținutului 
manualelor destinate liceelor de 
specialitate.

Articolele publicate în nu
merele din 21 oct., 27 oct. și 4 
nov. ale ziarului cuprind obser
vații utile, referitoare la defi
ciențe reale ale manualelor, 
unele dintre ele cunoscute de 
E.D.P., care se străduiește să le 
elimine. în măsura în care acest 
lucru depinde de editură. Con
siderăm însă absolut necesară 
precizarea unor principii care 
au stat și stau la baza editării 
manualelor școlare.

1 Manualele sînt elaborate 
pe baza planurilor de în- 
vățămint și a programelor 

școlare valabile în anul editării 
lor și nu pot fi reelaborate sau 
revizuite în fiecare an, chiar 
dacă programele suferă trans
formări. Timp de cel puțin trei 
ani, ele sînt reeditate fără mo
dificări, cum dealtfel, se men
ționează pe edițiile respective, 
în această situație sînt edițiile 
1977 ale manualelor „Tehnolo
gia lucrărilor electrotehnice", 
„Mașini-unelte" și „Motoare cu 
combustie internă" la care se 
referă unul dintre articole.

2 Manualele anului școlar 
1977—1978 au început să 
fie elaborate în vara 1978. 

Programele școlare pentru anul 
1977—1978 au fost aprobate după 
12 iulie 1977, cînd a apărut De
cretul privind organizarea și 
funcționarea învățămîntului. La 
această dată, o mare parte din
tre manuale erau deja tipărite, 

ner al factorilor de învățămînt 
în tot ceea ce întreprind aceș
tia pentru modernizarea pe 
baze noi, revoluționare, a pre
gătirii viitorilor specialiști. O- 
prindu-se pe larg asupra indi
cațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
deschiderii anului de învăță
mînt, vorbitorul a accentuat ro
lul pe care trebuie să-l aibă 
A.S.C. în ridicarea nivelului 
școlii, al pregătirii studenților 
în permanentă corelare cu o- 
biectivele directoare ale cinci
nalului revoluției tehnico-știin
țifice. Pentru etapa actuală pe 
care o străbate învățămîntul, 
studențimea trebuie să fie edu
cată în spiritul unei extreme 
receptivități față de nou, pen
tru o pregătire care să includă 
formația teoretică și practică, 
curiozitatea științifică și intere
sul față de creație și inovație. 
Activitatea politico-educativă, în 
aceste condiții, trebuie să cape
te densitate de conținut, să con
ducă la consolidarea atitudinii 
responsabile față de muncă, a 
atitudinii participative, încă din 
studenție, la opera de construc
ție a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Responsabi
litatea. astăzi, presupune pasiu
ne, dăruire, entuziasm, dar, așa 
cum în repetate rînduri sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
încorporează șl o înaltă compe
tență profesională. Climatul do
minant din colectivitățile stu
dențești trebuie să fie, așadar, 
propice unei munci făcute cu 
seriozitate, refuzîndu-se cu ho- 
tărîre împăcarea cu rezultate 
mediocre șl slabe, creîndu-se 
acea opinie de masă capabilă 
să blameze și să remedieze, I 
totodată, orice tendință de con- ' 
sumare sterilă, cu un minimum • 
de efort a anilor de facultate. I

Totodată, A.S.C. au fost tn- * 
drumate să participe cu mai 
multă competență la soluțio
narea mai rapidă a tuturor as
pectelor integrării, acționîn- 
du-se pentru a-i pregăti pe re
prezentanții studenților în se
nate și consilii profesionale să 
aibă o poziție activă, bazată pe 
cunoașterea realităților specifi
ce din viața colectivităților 
universitare. Este necesar, de 
asemenea, ca organizația stu
denților să revitalizeze propriile 
Inițiative șl acțiuni venite în 
sprijinul integrării învățămîn
tului cU cercetarea și produc
ția, perfecționînd colaborarea 
cu toți factorii care pot concura 
ca această activitate să fie mai 
eficientă pe plan economic și 
educativ, optimizîndu-se mai cu 
seamă colaborarea studenților 
cu categoriile de tineri din uni
tăți economice și social-cultu- 
rale. Studențimea — a subliniat 
în încheiere vorbitorul — tre
buie să se integreze tot mai 
puternic în efortul comun al în
tregului tineret, al Întregului 
nostru popor, pentru edificarea 
noii societăți.

LUCREȚIA LUSTIG

iar celelalte se aflau în faze 
poligrafice avansate ; manua
lele editate în 1977 corespund 
programelor școlare valabile în 
anul 1976—1977. în școli sînt 
însă folosite simultan mai multe 
ediții valabile ale aceluiași ma
nual ; așa se explică faptul că 
unii dintre cei care răspund 
anchetei se referă la ediții mai 
vechi (este cazul manualelor 
„Tehnologia construcțiilor de 
mașini", „Motoare cu combustie 
internă", „Mașini-unelte" etc.).

3 Programele existente a-
cum în școli sînt, în cea 
mai mare parte, de tran

ziție, valabile numai pentru 
anul 1977—1978. Deci — chiar 
dacă ar fi fost posibil — nu 
ar fi fost rațional ca pe baza 

Editura didactică și pedagogică răspunde 
profesorilor și elevilor participanfi la dezbatere

acestora să fie elaborate ma
nuale noi, utilizabile un singur 
an școlar. Este cazul celor des
pre care se scrie că „sînt su
blime, dar... lipsesc cu desăvir- 
șire" : „Utilajul și tehnologia 
meseriei", „Utilaje, instalații și 
procese tehnologice", „Tehno
logia meseriei". (în notele in
troductive ale programelor res
pective sînt indicate însă ma
nualele, editate în 1977, care 
urmează a fi utilizate pentru 
fiecare dintre disciplinele men
ționate.

4 Conform planurilor de în
vățămînt valabile în anul 
școlar 1976-1977, liceele 

industriale ar fi urmat să func
ționeze, în anul 1977—1978, cu 
anii I—IV. De aceea, în anul 
1977 nu au fost editate ma
nuale pentru anul V, elevii din 
ultimul an al fostelor licee de 
specialitate în lichidare urmînd 
a folosi manualele editate în 
anii precedenți. Cele destinate 
claselor a Xl-a și a XH-a nu 
epuizează deci tematica cu
prinsă în programele școlare ale

(Urmare din pag. I)
cînd a intrat în război, scopu
rile: României nu aveau nimic 
comun cu cele mărturisite sau 
nemărturisite ale marilor pu
teri; Am participat la confla
grație fără să vrem, ca întot
deauna, pămîntul nimănui, ci 
numai pentru a lupta în vede
rea eliberării întregii națiuni. 
Am luptat exclusiv pentru drep
turile noastre legitime, iar eve
nimentele petrecute ne-au dat 
cîștig-de cauză.

„Adunarea Națională a tuturor 
românilor din Transilvania, Ba
nat și Țara Ungurească, adunați 
prin reprezentanții lor îndreptă
țiți Ia Alba Iulia in ziua de 18 
noiembrie (1 decembrie) 1918. 
decretează unirea acelor români 
și a tuturor teritoriilor locuite 
de dinșii cu România".

Aceste cuvinte mult așteptate 
rostite la Alba Iulia finalizau 
o istorie milenară, devenind 
piatra de hotar pentru o isto
rie viitoare. Devenise fapt îm
plinit ceea ce pînă ieri fusese 
vis și ideal. Tratatul de pace ce 
a urmat nu a putut face altceva 
decît să stipuleze ceea ce exista 
deja în realitate pe pămîntul 
acum unit al României. Ni s-a 
recunoscut ce dobîndisem noi 
Înșine prin propriile forțe, după 
secole de luptă neîncetată, de- 
monstrînd o extraordinară capa
citate de a ne păstra identitatea, 
de a ne păstra mereu proaspete 
idealurile, aspirațiile și voința.

Aurul care înveșmîntează li
terele cu care Unirea de la Alba 
Iulia 1918 se înscrie în procesul 
ascendent al devenirii noastre 
ca națiune de sine stătătoare are 
ca temei, în egală măsură, tre
cutul și prezentul, ziua de ieri 
și ziua de azi. așezate una lingă 
alta pe același solid piedestal al 
gloriei luptei pentru progresul 

EROII NEAMULUI
Ieri tn sala, unde la 1 decembrie 1918 s-a semnat actul Unirii 

Transilvaniei cu Țara Românească, s-a desfășurat cea de-a. 7-a edi
ție a concursului de creație și interpretare a poeziei și muzicii pa
triotice și revoluționare „Eroii neamului" organizat de Comitetul 
județean Alba al U.T.C. Dedicată mărețului act înfăptuit în urmă 
cu 59 de ani aici la Alba Iulia și apropiatei Conferințe Naționale a 
partidului, ediția din acest an a concursului s-a bucurat de partici
parea a peste 80 de tineri, poeți interpreți de poezie și muzică an
gajată. Tinerii spectatori prezenți in „Sala Unirii" din bătrina ce
tate a Transilvaniei au trăit momente de intensă emoție artistică 
pe tot timpul celor cîteva ore de spectacol.

N. MILITARU

b.©mân!âfiilm prezintă

IARBĂ VERDE DE ACASĂ

disciplinelor respective, ele ur- 
mînd a fi completate cu ma
nualele corespunzătoare fostu
lui an V, care vor fi editate in 
1978.

5 Planurile de învățămînt și 
programele școlare pre
văd ca tematica unor dis

cipline de pregătire tehnică ge
nerală (de profil), pe care le 
parcurg toți elevii în treapta I, 
să fie reluată, la un nivel su
perior, numai de unii dintre 
aceștia (în cadrul pregătirii teh
nice de specialitate în meseria 
respectivă), în treapta Il-a. 
Este cazul disciplinelor „Teh
nologia asamblării și montaju
lui". (in care sînt reluate unele 
elemente din organe de mașini) 
și „Mașini și acționări elec- 

trice" (în care sînt reluate ele
mente din „Tehnologia lucrări
lor electrotehnice"). Evident, 
cunoștințele căpătate în treapta 
I sînt reamintite sumar,, atit cit 
este necesar pentru a se putea 
trece la prezentarea probleme
lor mai complexe prevăzute în 
programa școlară.

6 Volumul unui manual nu 
se stabilește atît de arbi- 
:rar cum se crede, ci este 

reglementat în funcție de nu
mărul de ore prevăzut în pla
nul de învățămînt. în dorința 
de a se evita supradimensiona
rea manualelor. în unele dintre 
ele (au fost citate „Tehnologia 
construcțiilor de mașini". „Apa
rate electrice de înaltă și joasă 
tensiune", „Scule, dispozitive și 
verificatoare") nu au fost in
cluse probleme ; este, desigur, 
o lipsă a manualelor respec
tive. Pentru încadrarea în vo
lumul normat, ar fi însă reco
mandabil ca in programele șco
lare să fie prevăzut și un nu
măr de ore pentru probleme. 
Pe de altă parte, considerăm că

României și fericirea poporului 
român.

Desăvirșirea statului națio
nal unitar a creat posibilitatea 
afirmării mai puternice pe sce
na istoriei contemporane a for
țelor înaintate ce militau pen
tru o adîncă prefacere în. inte
riorul națiunii. Iată de ce naște
rea Partidului Comunist Român, 
la numai cîțiva ani de la marele 
act al unirii, bătălia in care s-a 
angajat încă din primele clipe 
ale existentei lui. pînă la victo
ria din 23 August 1944, se a- 
șază firesc pe același drum 
spre înainte, spre progres și ci
vilizație.

Ceea ce săvîrșim astăzi, toți 
ca unul, uniți și înflăcărați de 
idealurile socialismului și comu
nismului, urmînd cu încredere 
partidul care ne conduce și or
ganizează eforturile creatoare, 
trasează o bază și mai trainică 
edificiului unității și libertății 
noastre, în continuitatea a ceea 
ce s-a săvîrșit cu grele sacrifi
cii în veacurile trecute. Luptînd 
pentru neatîrnare și unitate 
strămoșii au luptat pentru a pu
tea li stăpini pe destinele lor 
și ale tării.

Astăzi făurind socialismul 
ne ținem ferm în mîini 
destinele, conștient! că prin so
lidaritatea acțiunii, gîndirii și 
voinței revoluționare ne ridicăm 
la înălțimea celor ce ne-au pre
cedat și la înălțimea evului pe 
care-1 trăim acum, răspunzînd 
prin fapte chemării partidului, a 
secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

1 decembrie 1918 rămîne, așa
dar un etern moment de culme 
al acestei chemări istorice pe 
care astăzi o regăsim în abne
gația cu care muncim, ridieîn- 
du-ne patria pe trepte mereu 
mai înalte de progres și bu
năstare.

oricîte aplicații ar cuprinde un 
manual, acestea nu vor putea 
suplini culegerea de probleme, 
mai ales pentru elevii care do
resc să opteze — la examenul 
de admitere în învățămîntul su
perior — pentru o probă de 
specialitate. în acest sens, 
E.D.P. a inițiat publicarea, în- 
cepind din atiul 1977, a unei 
serii de culegeri de probleme 
pentru disciplinele tehnice de 
bază.

7 Manualul este adresat în 
primul rînd elevilor și nu 
profesorilor. Sîntem de 

acord. Acesta nu poate însă să 
aibă în vedere decît. nivelul 
mediu de pregătire Ia care 
elevii ar trebui să se afle, con
form programelor școlare, și nu 

nivelurile diferite de la o 
școală la alta, de la o clasă la 
alta și de la un elev la altul.

8 Dacă abordăm problema,
nult mai complexă, a ca
lității manualelor teh

nice, desigur nu putem pre
tinde că acestea nu conțin și 
greșeli. Dar observații gene
rale de genul „Cîteva scheme 
eronate...", „numeroase greșeli 
se găsesc..." nu sînt de natură 
să contribuie la eliminarea lor. 
Așteptăm observații concrete, 
fundamentate. Profesorii care 
pot contribui la elaborarea unor 
manuale mai bune decît cele 
existente vor fi oricînd primiți 
cu interes de editură. Spre re
gretul nostru, patru dintre cele 
opt manuale tehnice scoase la 
concurs pentru anul 1978, nu 
s-au bucurat de atenția nici 
unui concurent.

După cum s-a putut vedea, 
în acest an ne aflăm în fața 
unei situații speciale. în pre
zent se desfășoară o vastă cam
panie de revizuire a tuturor 
manualelor. La începutul anu

Cartierul
„Alexandru cel Bun* 

din Iași

Foto : VASILE RANGA

La Rm. Vîlcea

„Decada artei culte"
La Rîmnicu Vîlcea s-au în

cheiat miercuri manifestările 
din cadrul celei de-a 7-a ediții 
a „Decadei artei culte", desfă
șurată sub semnul celui de-al 
doilea Festival național „Cin- 
tarea României".

Tn această perioadă, au avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
artă plastică contemporană, 
deschiderea unei expoziții de 
carte intitulate „Vechi docu
mente vilcene din colecția Bi
bliotecii „Astra" din Sibiu", o 
întilnire a publicului spectator 
cu un grup de realizatori ai 
noului film artistic românesc 
„Regăsirea", un recital de arii 
celebre din opere, un concert 
de muzică de cameră, un spec
tacol de poezie revoluționară și 
muzică, unul de varietăți muzi
cale, premiera piesei lui Teodor 
Mănescu „Excursia", spectacole 
de operetă etc.

(Agerpres)

O producției a Casei de 
filme „Numărul Patru"

Scenariul : Sorin Titei ; 
regia : Stere Gulea : ima
ginea : Valentin Ducaru ; 
muzica : Radu Șerban ; de
corurile : Vasile Rotaru ; 
costumele : Gabriela Lăză- 
rescu ; montajul : Adriana 
Ionescu ; sunetul : Gheor
ghe Ilarian.

Cu : Florin Zamfirescu, 
Octavian Cotescu, Vasile 
Nițulescu, Ion Caramitru, 
Mihai Pălădescu, Paul La- 
vric, Ernest Maftei, Dorel 
Vișan, Diana Lupescu, Ma
riana Cabanov.

Film realizat în Studiourile 
Centrului de Producție Ci
nematografică „București",

**
*

-A

lui școlar 1978—1979, 75 la sută 
dintre manuale vor fi noi, sau 
îmbunătățite, puse de acord cu 
noile programe. Prin scoaterea 
la concurs a unui număr mare 
de manuale, vom lărgi cercul 
autorilor pe care-i folosim, tot
odată vom supune manualele 
analizei unor colective de ca
dre didactice și specialiști din 
diferite centre ale țării. Vom 
căuta să stabilim o corelare mai 
strictă a volumului cărților cu 
numărul de ore prevăzute in 
planul de invățămint și să evi
tăm in mai mare măsură su
prapunerile tematice între di
verse manuale. Ne străduim să 
înbunătățim manualele tehnice 
și sub aspect metodic, să Ie 
modernizăm din punct de ve
dere pedagogic.

Salutînd încă o dată iniția
tiva „Scînteii tineretului", re
gretăm că la sfîrșitul anchetei 
nu putem răspunde la întreba
rea formulată inițial de redacție: 
„Manualul pentru liceul de spe
cialitate este, așa cum ar tre
bui să fie, o carte care promo
vează noul în știință și teh
nică ?“ Și aceasta, pentru că 
ancheta nu a fost subordonată 
tematicii puse în discuție. S-au 
făcut tot felul de considerații 
care vizează orientarea învă
țămîntului liceal, nomenclato
rul de meserii, structura planu
rilor de învățămînt, programele 
școlare, volumul și nivelul ma
nualelor, calitatea ilustrației, 
greșelile de conținut, dar nici 
una despr° modul în care ma
nualele reflectă ultimele cuce
riri ale științei și tehnicii con
temporane.

ing. MARCEL CROITORU 
redactor șef, Editura didactică 

și pedagogică
NOTA REDACȚIEI:

Am reprodus opiniile to
varășului Marcel Croitoru cu 
toate că nu împărtășim in to
talitate punctele de vedere ex
primate. Dar intrucit problema 
manualelor de specialitate este 
mult mai complexă și solicită o 
analiză atentă, detaliată. vom 
reveni asupra acestei teme în- 
tr-unul din numerele noastre 
viitoare.

CITITORII S-AU ADRESAT ZIARULUI
I r ga ne le re sort' r & » M.. I
AȚI FOST REPROGRAMAȚI PENTRU SUSȚINEREA 

UNUI NOU EXAMEN
„Anul acesta — ne-a scris Pa

vel Dan — am absolvit școala 
profesională de mecanici auto 
și șoferi din Drobeta-Turnu Se
verin. Examenul de mecanici 
l-am promovat cu toții. La exa
menul de conducere auto am 
fost însă respinși cîțiva. Acești 
cîțiva, însemnind cam un nu
măr de 40 de elevi, nu am fost 
repartizați in muncă. Ni s-a 
spus să căutăm singuri să ne 
încadrăm. Fără carnetul de 
conducere auto nu ne încadrea
ză nimeni. Am vrea să ni se 
dea posibilitatea să susținem 
din nou acest examen. Am ape
lat la conducerea școlii ca să 
fim reprogramați dar nu nl s-a 
dat nici o speranță".
CĂMINUL CULTURAL DIN COMUNA BĂRBULEȚU 

ȘI-A RELUAT ACTIVITATEA ÎNTRERUPTĂ
Ion Bucurică, muncitor la 

I.P.J. Dîmbovița, ne-a scris în 
numele tinerilor navetiști de pe 
raza comunei Bărbulețu că ușile 
căminului lor cultural sînt de 
regulă închise deoarece acesta a 
devenit locul în care se păstrea
ză arhiva consiliului popular. A 
fost desființat clubul navetiști
lor. Casetofonul, șahurile, remy, 
tablele etc. au fost duse spre 
păstrare la domiciliul directoa
rei căminului cultural. Deschi
derea acestuia pentru tradițio
nala horă, depinde de bună
voința lui Vasile Istrate, de
semnat din partea consiliului 
popular al comunei să se ocupe 
de problemele financiare ale 
căminului. Acest tovarăș nu și-a 
prea înțeles cum se cuvine mi
siunea încredințată. „Am dori, 
ne scrie în încheiere tînărul, ca 
organele locale să ia urgente 
măsuri pentru ca și noi, tinerii 
de aici, să ne petrecem în mo
dul cel mai plăcut timpul liber 
în cadrul căminului cultural din 
Gura Bărbulețului".

pentru elucidarea pro. 
BLEMELOR SEMNALATE DE 
CORESPONDENTUL NOS
TRU NE-AM ADRESAT CO- 
MITETULUI JUDEȚEAN DIM- 
BOVIȚA AL U.T.C. Nl S-A 
RĂSPUNS :

VĂ PUTEȚI CONTINUA STUDIILE ÎN MESERIA 
DUMNEAVOASTRĂ

Popișteanu Constantin, tini
chigiu auto la Trustul de con
strucții „Carpați" din București, 
ne-a scris că a absolvit prima 
treaptă, cursurile serale, la Li
ceul industrial nr. 25 din Bucu
rești. In treapa a Il-a nu a mal 
fost înscris la acest liceu deoa
rece meseria în care lucrează 
tînărul nu corespunde profilului 
acestui liceu. „Am aflat însă des
tul de tîrziu acest lucru. Acum, 
pentru că nu știu cui să mă 
adresez, vă rog pe dumnea
voastră să mă îndrumați cum

AȚI FOST REPARTIZATĂ LA ÎNTREPRINDEREA DE 
CONFECȚII DIN FOCȘANI

„Prin intermediul „Scînteii 
tineretului" citim cu bucurie că 
mulți tineri sint în fruntea co
lectivelor de muncă din care fac 
parte — ne scrie tînăra Geor- 
geta Lazăr din Focșani. Este o 
mărturie a felului în care înțe
legem noi, tinerii, rolul nostru in 
societate, în felul acesta putem 
mulțumi partidului pentru mi
nunatele condiții de viață și 
muncă pe care ni le-a creat." 
Georgeta Lazăr are 19 ani, este 
calificată în meseria de trico- 
teză, este căsătorită, are un co
pil și este însărcinată în luna a 
Vil-a. Locuiește în municipiul 
Focșani într-un apartament pro
prietate personală. „Tot ce am 
datorez grijii permanente pe 
care partidul și statul nostru o 
acordă creșterii bunăstării noas
tre. Un singur, lucru mă nemul
țumește. Mă mustră conștiința 
că eu, la rîndul meu, nu con
tribui cu munca mea la dezvol
tarea economică a patriei. Există 
în Focșani o întreprindere de

ÎNTREPRINDEREA S-A PREOCUPAT SĂ VĂ REZOLVE 
SITUAȚIA LOCATIVĂ

Valentina Paraschivescu din 
Cisnădie s-a adresat redacției 
ziarului nostru solicitindu-ne 
sprijinul în rezolvarea situației 
locative a familiei sale. „Mama 
mea, ne scrie V. P„ elevă în 
clasa a X-a. lucrează la în
treprinderea textilă din Cisnă
die. De nenumărate ori a soli
citat o locuință corespunzătoare 
— locuim, eu. mama și tatăl 
meu într-o singură cameră. Pe 
lista de priorități a fost trecută 
in primele rînduri cu mențiu
nea de a ni se rezolva de ur
gență situația. Dar nici pînă la 
data la care vă scriu nu ni s-a 
acordat locuința solicitată."

PENTRU REZOLVAREA SE
SIZĂRII AM APELAT LA ÎN

rubrică realizată de : DOMNIȚA VĂDUVĂ

IN URMA APELULUI ZIA
RULUI NOSTRU, TOVARĂȘA 
ANA LOGOFATU, PRIM-SE- 
CRETAR AL COMITETULUI 
JUDEțEAN MEHEDINȚI AL 
U.T.C., NE-A ADUS LA CU
NOȘTINȚĂ CA :

S-a luat hotărlrea ca o parte 
din numărul celor ce nu au pro
movat examenul de conducere 
auto să fie încadrați la I.T.A. 
Mehedinți, în posturi de meca
nici auto. Ceilalți au fost re
programați pentru susținerea 
unui nou examen de șoferi. Cînd 
vor poseda carnetul de șofer 
vor fi imediat încadrați in 
muncă.

Tovarășa Maria Mărculescu, 
instructor al Comitetului jude
țean al U.T.C. s-a deplasat in 
satul Gura Bărbulețu, comuna 
Bărbulețu și a constatat că cele 
sesizate de dumneavoastră sînt 
reale. In urma discuțiilor pe care 
le-a purtat cu primarul comu
nei, Șerban Corvin, cu Bădoiu 
Elena, secretar adjunct cu pro
blemele de propagandă din co
mună, cu secretara organizației 
comunale U.T.C., Lupoiu Elena, 
cu directorul căminului cultu
ral, Versica Nicolaescu in pre
zența tinerilor din comună, s-au 
stabilit următoarele măsuri : să 
fie mutată de aici arhiva consi
liului popular, să fie redeschis 
clubul navetiștilor, condus de 
comitetul U.T.C. din comună, 
stabilindu-se un program cores
punzător de activitate, să se 
organizeze in fiecare simbită, 
duminică și joi programe cul
tural-educative și distractive. A- 
paratele și jocurile sportive vor 
fi imediat puse la dispoziția ti
nerilor. De problemele finan
ciare ale căminului, prin deiti- 
tuirea casierului Vasile Istrate, 
se va ocupa în exclusivitate di
rectorul căminului cultural. Co
mitetul județean Dîmbovița al 
U.T.C. va urmări periodic reali
zarea măsurilor stabilite.

să procedez pentru a nu pierde 
un an de studii" — ne-a scris 
tînărul.

IN URMA APELULUI NOS- 
TRU, TOVARĂȘUL DIRECTOR 
AL LICEULUI NR. 18 DIN 
BUCUREȘTI NE-A COMU
NICAT :

Tînărul Popișteanu Constan
tin se poate prezenta pentru 
înscrierea în treapta a Il-a la 
acest liceu, cursuri serale.

confecții. Aș vrea ca, după naș
tere, să lucrez și eu aici în me
seria în care sînt calificată. Am 
apelat în acest scop la serviciul 
personal al acestei întreprinderi 
dar mi s-a răspuns că nu mă 
pot încadra deoarece nu am fost 
calificată prin școala profesio
nală a acestei întreprinderi. A- 
cesta nu cred că ar putea con
stitui un impediment. De aceea 
vă rog pe dumneavoastră să in- 
terveniți pentru a mi se rezolva 
și mie problema încadrării în 
muncă."

IN URMA INTERVENȚIEI 
ZIARULUI NOSTRU, TOVA
RĂȘUL ANGHEL GHIMPU, 
PRIM-SECRETAR AL COMI
TETULUI JUDEȚEAN VRAN- 
CEA AL U.T.C. NE-A RĂS
PUNS :

. Ați fost repartizată pentru 
încadrare la întreprinderea de 
confecții dm_ Focșani. După ce 
veți naște, vă puteți prezenta la 
locul de muncă.

TREPRINDEREA „TEXTILA" 
DIN CISNĂDIE. TOVARĂȘUL 
DIRECTOR. INGINER OPREA 
CARABULEA, NE-A INFOR
MAT CĂ :

Întreprinderea a încercat să 
va rezolve situația. Conducerea 
colectivă a întreprinderii a hotă- 
1it să vă acorde un apartament 
compus din două camere, bucă
tărie, baie, hol. spațiu corespun
zător necesităților familiei. 
Mama dumneavoastră a refuzat 
acest spațiu motivlnd că nu vă 
încap aici lucrurile pe care le 
aveți. In această situație va tre
bui să mai așteptați pînă cînd 
va fi repartizată întreprinderii 
o nouă cotă de apartamente.
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Conferința 
Naționala

ȘANTIERELE NAȚIONALE Șl LOCALE ORGANIZATE DE UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST 
PENTRU CONSTRUCȚIA UNOR IMPORTANTE OBIECTIVE ECONOMICE Șl SOCIAL-CULTURALE, 
ACȚIUNILE CE SE ÎNTREPRIND PENTRU GOSPODĂRIREA Șl ÎNFRUMUSEȚAREA LOCALITĂȚI
LOR, PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, PLANTĂRI DE POMI SI ÎMPĂDURIRI, PREZENȚA ÎN 
CAMPANIILE AGRICOLE Ă ELEVILOR Șl A STUDENȚILOR, A TINERILOR MILITARI CONSTITUIE 
ADEVĂRATE ȘCOLI ALE EDUCAȚIEI COMUNISTE, PRILEJURI DE FORMARE A TINERILOR DE 
ASTĂZI ÎN SPIRITUL MUNCII Șl ÎN CULTUL El. Nicolae Ceausescu

Oameni care durează înălțimile șantierului

TINCA CONDREA CONSTANTIN POPESCU LUCRETIA AMAXIMOAIEI AUREL BISTRICEANU GHEORGHE GRAMA

Șantierul care durează înălțimile oamenilor
Poată eâ nimic nu nl s-a pflrut a exprima mal bine, 

mai convingător, realitatea sufletească a virstel tinere 
decît lumea șantierelor. Contribuie la aceasta, fără 
îndoială, amintirea mereu trează, peste ani, a jertfei 
meșterului valah „azi nume de fintină", cel care a 
reușit să infringâ fatalitatea amenințătoare a acelui 
„zid părăsit / și neisprăvit**. A fost meșterul Manole 
intr-adevăr un tinăr î Cine ne-ar putea-o spune î Dar, 
deopotrivă, cine ne-ar putea refuza privilegiul de a-l 
plasa pe Manole in constelația noastră de suflet, ca 
pe un simbol al forței de dăruire a virstei tinereții î

Acestei lumi de baladă I se suprapune insă astăzi

imaginea șantierelor de construcții cu care începe tn- 
săși virsta comunistă a țării. Salva, Vișeu, Agnita, Bo- 
torca, Livezeni sau Bicaz au incetat de mult să mai 
fie doar simple repere geografice și au devenit jaloa
nele unui traseu eroic al muncii și abnegației, însem
nele unei generații pentru care a făuri noul chip al 
țării era totuna cu a-și făuri propriul destin de 
generație.

Șl poate că aici trebuie căutată rațiunea adincă a 
acestei analogii. Dacă tineretul a reprezentat dintot- 
deauna un demn făurar a tot ceea ce s-a înălțat in

acești ani pe șantierele României, Ia rindul său șan
tierul a reprezentat pentru tinăra noastră generație 
marele amfiteatru al formării și educării sale, un am
fiteatru in care s-au călit și s-au probat vocații, con
științe, destine. O asemenea coincidență aveam să 
descopăr in aceste zile de muncă intensă, însuflețită, 
ce precede și pregătește excepționalul eveniment po
litic ce este Conferința Națională a partidului, și aici, 
pe șantierul tineretului de la Tașca, județul Neamț, 
convingîndu-mă o dată mai mult că nu există o altă 
metaforă pentru virsta noastră decit metafora șantie
rului.

„PREZENT!"—ADICĂ ÎNTOTDEAUNA 
LA DATORIE

reușească. De la 1 martie, de 
cînd s-a constituit brigada, ea 
a reușit să se înscrie în depli
nă concordanță cu termenele,

— Caloianu Ioan 1
— Prezent !
— Veresclaghln Gheorghe 1
— Prezent I
— Tuchilut Zamfir I
!— Prezent !
...si așa mai departe.
De sus, de pe schele, vocea 

acestor tineri bărbați răsună 
plin, puternic.

Asa a început prima cunoștin
ță cu brigada de tineret condu
să de Ion Tofan. Sînt 7 elec
tricieni. nici unul trecut de 23 
de ani. 7 tineri pentru care 
șantierul înseamnă în primul 
rînd efort, pasiune, tenacitate. 
„Pe șantier — ne explica Gheor
ghe Veresclaghln — nu ai voie 
să greșești, nu ai voie să amlni, 
nu ai voie să spui „nu se poa
te*; Aici înveți în primul rînd 
lecția lui acum. Ia timp, la ter
men. O singură zi irosită sau 
lucrată de mîntulală se răzbună 
cînd nici nu gîndestl".

Așa s-a și născut ideea ce
lor 7 uțeciști. cu toții renumițl 
în șantierul I.M.I.A. pentru ca
litatea și operativitatea lucră
rilor pe care le execută. La 
scurtă vreme după ce colectivul 
șantierului a analizat stadiul 
realizării unei importante lu
crări — automatizarea electro- 
filtrului de la moara de făină 
— cei 7 tineri s-au prezentat la 
secretarul comitetului de partid 
Victor Mirescu, si au cerut să 
le încredințeze lucrarea. Acesta, 
om cu peste 20 de ani petrecut! 
în șantier, s-a uitat mal puțin 
la faptul că erau cei mal tineri, 
s-a făcut că uită pentru un 
moment cum că șl altl munci
tori, mai vîrstnlci. ezitaseră să 
îșl asume această răspundere, 
îndelunga lui experiență de 
șantier îi spunea că atunci 
cînd tinerețea se aliază cu pri
ceperea și ambiția e greu să nu 

să realizeze numai lucrări de 
bună calitate. Acum, toți cel 7 
tineri sînt concentrat! asupra 
obiectivului final — darea în 
folosință, la 1 ianuarie 1978. a 
instalației.

— Dacă venltl la 1 ianuarie, 
atunci stăm altfel de vorbă — 
îmi spune Victor Statnlcu. „Alt
fel" — asta înseamnă cu senti

Fotografiile: VASILE RANGA

mentul muncitoresc al datoriei 
Împlinite.

Si atunci am înțeles mai bine 
de ce în fiecare dimineață Vic
tor Mirescu se oprește si îl 
strigă pe nume pe fiecare din 
cei 7 utecisti. Cînd fiecare ros
tește „prezent". Înseamnă că 
fiecare este prezent la datorie. 
Adică îsl respectă angajamentul.

STATORNICIA CELOR 
CU VIZĂ DE FLOTANT

Vorbeam mal înainte despre 
electricianul Ion Caloianu și nu 
as vrea să trec mal departe fără 
a vă povesti cîteva lucruri des
pre el. Are 23 de ani. e de loc 
din Slobozia, la Tașca e doar 
de tui an („că așa sîntem noi, 
constructorii, plecăm de aici ca 
să ne mutăm dincolo, flotantul 
e pîinea noastră"). într-adevăr, 
pe buletinul său de identitate 
am văzut nu mal puțin de 7 
vize de flotant : Oghizi, Fienl, 
Valea Călugărească, Negru Vodă, 
Constanta. Alexandria și acum 
Tașca. „Odată — glumește el 
— cînd ne-am mutat cu șantie
rul la Slobozia, voiau să-mi facă 
flotant și pentru acasă. Că așa 
s-au obișnuit al mei cu gîndul 
că sînt tot pe drumuri". De la 
16 ani Ion s-a deprins cu viața 
șantierului, a învătat lecția lui 
aspră, dar frumoasă. „Asta este 
bucuria si tristețea noastră, a

CEI CARE AU PUTEREA 
SĂ IA TOTUL DE LA ÎNCEPUT

Există aici, pe șantier, oameni 
de cele mai diverse feluri, fie
care cu gîndurile. cu aspirațiile 
si proiectele Iul. oameni care în 
ciuda numărului lor de ani au 
biografii care-i fac mal degrabă 
eroi de roman, decit de simplă 
consemnare reportericească. Dar. 
cel mai mult lui Gheorghe Gra
ma. secretarul comitetului U.T.C. 
de pe platformă. îi plac cei care 
nu se tem să la totul de la în
ceput „Vedeți — îmi spune el 
— un șantier nu • un lucru căl
duț. făcut de-a gata si comod; 
Aid lipsesc încă multe, trebuie 
să te zbați, să fad tu singur 

constructorilor, că odată ce is
prăvim un lucru, odată ce lă
săm în el munca si priceperea 
noastră, trebuie să mergem mal 
departe. Ceea ce rămîne după 
noi rămîne oamenilor. Noi sin- 
tem niște simpli anonimi, ceea 
ce clădim nu ne va purta nicio
dată numele, ci numai munca".

Nu, Ion Caloianu nu este un 
sentimental. Nici el și nici e- 
lectriciana Lucretia Amaximoa- 
iei, aflată la 20 de ani pe cel 
de-al patrulea șantier, nici su
dorul Constantin Popa, care 
este acum pentru a cincea oară 
într-un șantier, ca dealtfel, nici 
imul din acești tineri, pentru 
care viza de flotant „înscrisă" 
în buletinul de identitate în
seamnă o deplină încredere în 
ei si în munca lor de care sa 
leagă și se va lega si în viitor 
împlinirile acestor ani si ale 
acestor meleaguri.

cînd n-ai ceva, trebuie uneori 
să te lupți cu prejudecăți, cu 
tot felul de mentalități. Si mal 
siles să nu abandonezi ușor."

Să luăm de exemplu pe Aurel 
Bistriceanu, cel care a avut însă 
de la început, de dnd a venit 
pe șantier, o obsesie — aceea a 
„amănuntelor" pe lingă care 
unii mai trec încă liniștiți, fără 
prea mari bătăi de cap. Dar „a- 
mănuntele" acestea sînt de 
fapt disciplina tehnologică, fo
losirea integrală a timpului de 
muncă, economiile de materii 
prime, de materiale, protecția 
muncii si multe altele. Și atunci 

a venit cu o propunere simplă : 
înființarea unul cineclub care să 
surprindă Pe viu, direct la locul 
de muncă, asemenea situații și 
atitudini, să le supună dezbate
rii tinerilor. La început, unii 
s-au făcut că nu pricep. „Cum 
adică, aid facem șantier sau 
cinematograf ?“. Dar Bistriceanu 
nu s-a dat bătut cu una cu 
două. A proiectat aceste pelicule 
la clubul șantierului, i-a invitat 
la discuții chiar pe cei vizați. 
„E nevoie să intervenim, să 
criticăm, îmi spune el. O opinie 
fermă a colectivului în fata lip
surilor nu se formează cu una, 
cu două." Poate de aceea Ale
xandru Bistriceanu se numără 
printre animatorii brigăzii artis
tice de agitație a șantierului, 
căreia, după cum tot el singur 
ne spune, vor trebui să i se a- 
dauge sl alte formații pe măsu
ra talentului si pasiunii pentru 
frumos a tinerilor constructori. 
Adică. Iarăși un nou început.

Altădată „au luat totul de la 
început" are înțelesuri mai a- 
dînci. vizează transformări ra
dicale în însuși modul de a trăi 
ei a munci al tinerilor. De e- 
xemplu, sublnginera Ținea Con- 
drea șl-a închipuit multă vreme, 
după cum singură mărturisește; 
că după facultate va ocupa un 
post liniștit. într-un birou fără 
prea multe griji. întâmplarea a 
făcut. însă, ca, puțin timp 
înainte de terminarea facultății, 
să-1 cunoască pe soțul el, teh
nologul Nicolae Condrea șl a- 
tund, la scurtă vreme după ce 
și-au întemeiat căminul, au ales 
șantierul Tașca. Atund. au în
ceput și un nou mod de viată 
pe un șantier aflat, el însuși. în 
faza inițială. „Creștem, cum 
s-ar șpune, împreună" glumește 
Ținea Condrea. dar dincolo de 
gluma el. înțelegi bucuria șl 
mlndria de a partidpa la o pre
mieră. de a fl înțeles că locul 
adevărat al unui specialist — 

mal cu seamă tânăr — este nu
mai acolo unde se hotărăște 
soarta tării, dezvoltarea ei. în 
fine, ghidul nostru, Gheorghe 
Grama, se află si el In fata u- 
nel ...premiere. Dacă atund cînd 
a absolvit facultatea la Iași pro
iectul său de diplomă se refe
rea la o construcție relativ sim
plă. un drum si un pod în zona 
Suceava, aici el răspunde sin
gur de peste 17 000 km.1 cala 
ferată, care cuprind 17 poduri de 
mare capatitate. „E cu totul alt
ceva decît mi-as fl închipuit la 
început" — îmi mărturisește el 
61 înțeleg că acest „cu totul alt
ceva" Înseamnă marele privile
giu de a-tl începe munca încre- 
dintîndu-tl-se sarcini deloc u- 
soare. dar cu adevărat pe mă
sura a ceea ce vrei și poți să 
fad.
, La plecarea din șantier. Ro- 
dica Moraru. secretar al Comi
tetului județean Neamț al U.T.C., 
îmi amintește o aniversare sem
nificativă. Peste cîteva zile. Com
binatul de liant! șl azbociment 
din Bicaz împlinește 25 de ani. 
O aniversare care, prin timp, 
trimite cu gîndul la vremea pri
melor șantiere ale tineretului, 
vremea romantismului, vremea 
angajării tinerești la transfor
marea revoluționară a patriei.

O aniversare care — petre- 
cîndu-se In acest răstimp atît 
de dens In fapte de muncă, de 
abnegație cu care Întâmpinăm, 
la scară națională, Conferința 
comuniștilor țării — capătă va
loarea exemplară a unei ge
neroase șl ample deschideri 
spre viitor. |

Așa Incit, tot prin timp, prin- 
tr-o firească acoladă, această 
tradiție se prelungește In entu
ziasmul șl pasiunea celor care 
azi sînt „oamenii șantierului de 
la Tașca". Permanența unor 
șantiere, permanența aceleiași 
tinereți.
îi-ii ȘERBAN CIONOF

Coordonatele 
unei agriculturi 

moderne 
(Urmare din pag. I) 

dustrie, pe această cale urmînd ca 
în cursul actualului cincinal, 
ponderea populației ocupate în 
agricultură să se reducă la 
27—28 la sută din totalul popu
lației ocupate. în același timp, 
pe plan social — ca urmare a 
politicii de extindere a urbani
zării principalelor centre de co
mună, a dezvoltării la sate a 
unor unități industriale sau ac
tivități de tip industrial — aceste 
schimbări fundamentale în ca
racterul muncii vor asigura o 
considerabilă ridicare a nivelului 
general de civilizație și îmbună
tățire a nivelului de trai mate
rial și spiritual al locuitorilor 
satelor.

Constituind un prilej de reală 
satisfacție pentru întreaga țără
nime, pentru toți lucrătorii din 
agricultură, realizările din pri
mii doi ani al cincinalului în
deamnă spre a duce și dezvolta 
mai departe experiența cîștigată, 
pentru a asigura în continuare 
progresul și modernizarea în 
ritm susținut a agriculturii, pen
tru a face din ea o variantă a 
muncii industriale, pentru a 
spori contribuția acestei ramuri 
la dezvoltarea generală a econo
miei noastre naționale, la ridi
carea bunăstării întregului po
por. în acest sens, orientările și 
sarcinile subliniate de secretarul 
general al partidului la Con
gresul consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, 
al întregii țărănimi, constituie 
un adevărat program de lucru 
pentru toți oamenii muncii din 
agricultură.

De la Galați Ia Cuca, șo
seaua de asfalt tși plimbă 
panglica pe coama dealurilor 
altădată sterpe, sărăcăcioase, 
spălate șt rupte de ploi, a- 
cum cultivate cu cereale sau 
plantate cu viță de vie. Dea
lurile Covurluiului, renumite 
prin ariditatea lor, produc 
acum mii de tone de griu în- 
treeîndu-se in fertilitate cu 
terenurile din cimpie. „Nu
mai la griu — ne spune ingi
nerul șef al C.A.P. Cuca, Gh. 
Negrea, care, după absolvirea 
facultății, acum 11 ani, a ră
mas aici, deși e gorjean — 
anul acesta am obținut 4 531 
kg la hectar. Este media cea 
mai bună pe județ și am ob
ținut-o deoarece am aplicat 
intr-adevăr toate regulile 
agrotehnice. Pot spune că am 
ajuns să cunosc acum pu
terea fiecărei sole și in func
ție de aceasta fac fertilizarea 
științific, nu la intimplare. 
Am asigurat, de asemenea, o 
foarte bună pregătire a tere
nului, am reglat corect se- 
mănătorile, la toate lucrările 
ne-am încadrat in epoca op
timă. De pildă, în această 
zonă, am încheiat semănatul 
la 9 octombrie".

Pe dealurile de la Cuca, ne 
spunea un om din sat, la în
ceput cînd s-a trecut la fo
losirea intensă a mașinilor 
agricole, mecanizatorii mer
geau cu tractoarele atenți la 
plugurile din spate, dar mai 
cu seamă la frină, gata pre
gătiți să sară. Acum pantele 
mai abrupte sînt terasate și 
plantate cu viță de vie. Pe 
unele parcele s-au obținut 
chiar și 20 000 kg struguri la 
hectar.

— In condițiile de aiet, 

mutți nu se așteptau la o 
asemenea recolta, ne spune 
inginerul Gh. Negrea. Am 
făcut însă totul ca plantele 
să se dezvolte bine, am for
mat echipe specializate pen
tru viticultură care au asi
gurat 4 prașile, reparînd și 
300 hectare terase, executînd 
un canal pentru colectarea 
apelor, modernizînd via pe

PE DEALURILE 
COVURLUIULUI 
pămîntul rodește 

ca-n cimpie
120 ha, încheind recoltarea pe 
1 octombrie, deci înainte de 
a cădea prima brumă care, 
în alte părți, a diminuat 
mult producția.

Continuăm dialogul cu pre
ședintele cooperativei, tova
rășul Gh. Ștefan. Tocmai ve
nise de pe cîmp unde, după 
eliberarea terenului de co
ceni, se ara pe ultimele su
prafețe. înainte de toate, ne 
spune cu bucurie că a doua 
zi se va încheia aratul, pre
gătirea ogoarelor pe 1 980 ha. 
Tot primii pe județ ? Bine
înțeles. Am ajuns la o pro
ducție globală de 25 milioane 

lei, iar valoarea normei a 
crescut la 45 lei, față de 39 
lei planificat. Cooperatorii 
sînt mulțumiți, participă la 
muncă in cîmp, sînt preocu
pați ei înșiși de aplicarea în
tocmai a tehnologiilor avan
sate, de mare productivitate. 
Am realizat, de asemenea, în 
acest an, economii în valoare 
de 1 milion lei.

— De unde, pe ce căi ?
— Vedeți, unii dau îngră

șăminte mai multe, pentru a 
avea un coeficient de sigu
ranță. Noi nu, dăm exact 
atît cit trebuie, cit cere fie
care solă. Sigur, e mai greu, 
trebuie să stai mereu pe 
cîmp, să măsori, să calculezi, 
dar dacă vrei rezultate 
bune... Am avut apoi de exe
cutat un saivan și alte lu
crări asemănătoare unde am 
adoptat soluții proprii. Așa 
am economisit milionul.

Și sectorul zootehnic este 
edificator pentru felul cum 
se aplică aici măsurile de 

dezvoltare impetuoasă a 
cooperativelor agricole, pen
tru preocuparea oamenilor 
de aici în ce privește meca
nizarea unor lucrări, asigu
rarea tuturor condițiilor pen
tru obținerea unor producții 
superioare. S-a construit un 
grajd modern pentru 118 ca
pete taurine, iar de curind 
s-a dat în folosință saivanul 
pentru o ihie de capete de oi, 
saivan încălzit, cu lumină e- 
lectrică etc. Și aici, toți in
dicatorii de producție au fost 
depășiți. Dealtfel, multe din
tre cele 19 diplome obținute 
pentru locurile de frunte se 
datoresc activității rodnice 
din zootehnie, aici muncind 
și cei mai mulți tineri pre
cum Alex. Enache, Vasile 
Ivanovici, Ionel Ienciu etc. 
Asemenea tineri au contribuit 
din plin și la obținerea Or
dinului Muncii clasa I acor
dat C.A.P. Cuca pentru livră
rile de carne taurină la fon
dul de stat.

O cooperativă puternică 
este firesc să contribuie și la 
dezvoltarea comunei. Să a- 
mintim doar că din fondurile 
ei s-au construit o grădiniță 
de copii, brutăria, s-a asigu
rat alimentarea cu apă a co
munei. Toate aceste realizări 
vorbesc grăitor despre ceea 
ce se poate obține prin mun
că, prin aplicarea cuceririlor 
tehnicii și științei. La Cuca, 
unde 70 la sută din teren 
este în pantă, nu mai dom
nește sărăcia, ci belșugul.

I. CHIRIC

Din cronica întrecerii socialiste
Cu angajamentele 

depășite
Datele bilanțiere din Indus

tria dîmbovițeană consemnează 
noi fapte de muncă in întâm
pinarea Conferinței Naționale a 
partidului. Folosind cu randa
ment sporit întregul potențial 
tehnic, oamenii muncii din acest 
județ au ridicat la circa o jumă
tate miliard lei valoarea pro
ducției globale suplimentare 
obținute de la începutul anului 
— sumă care întrece substanțial 
angajamentul asumat pe între
gul an 1977. Au fost furnizate, 
in plus, economiei naționale 
importante cantități de utilaje 
petroliere, chimice și tehnologi
ce, strunguri paralele, energie 
electrică, cărbune, ciment, Dre- 
fabricate din beton armat și 
autoclavizat, frigidere, mobilă, 
țesături și alte produse. Semni
ficativ este și faptul că mai 
mult de jumătate din producția 
realizată in această perioadă o 
reprezintă produsele noi sau 
reproiectate. Astfel, Ia între
prinderile târgoviștene de utilaj 
petrolier și strunguri, unde no
menclatorul de produse a fost 
reînnoit în proporție de 60 Ia 
sută, au fost incluse în fabrica
ție instalații pentru foraj struc
tural și de intervenție la sonde 
avind un randament sporit, 
strunguri automate și paralele 
destinate prelucrării pieselor de 
mare gabarit.

Succese ale forestierilor 
din nordul Moldovei

Forestierii din nordul Moldo
vei și-au onorat cu o lună mai 
devreme sarcinile de plan pe 
întregul an. j

Succesul, care are la bază o 
mai rațională utilizare a forței 
de muncă și a materiei prime 
prin extinderea pe scară largă 
a mecanizării și a tehnologiilor 
moderne de exploatare și prelu
crare a lemnului, va permite 
realizarea, peste prevederi, pină 
la 31 decembrie, a unei produc-.

NOI NAVE 
LANSATE LA APĂ

în cinstea apropiatei Confe
rințe Naționale a partidului, 
constructorii de nave din Galați 
au lansat miercuri alte două 
nave din producția-marfă a 
anului 1978, una de 7 500 tdw 
și alta de 18 000 tdw.

Prima este destinată trans
portului de mărfuri generale și 
în vrac, ea puțind transporta și 
containere, iar a doua și trans
portului de minereu.

Cu aceste două nave, tonajul 
vaselor care au primit botezul 
Dunării de la începutul anului 
și pină în prezent este cu peste 
30 la sută mai mare decît in 
aceeași perioadă a anului tre
cut.

ții suplimentare In valoare de 
circa 110 milioane lei, în condi
țiile depășirii productivității 
muncii.

Astfel, vor fi livrate, în plus, 
economiei naționale, între altele, 
peste 24 500 metri cubi cheres
tea, 19 mii metri cubi bușteni, 
55 mii metri cubi lemn pentru 
industria celulozei și 4 500 metri 
cubi semifabricate de cherestea 
destinate producției de mobilă, 
binale și ambalaje. In același 

timp, planul la export va înre
gistra o depășire de 5,6 milioane 
Ici valută.

Producții suplimentare 
cu aceleași dotări 

tehnice
Preocuparea colectivului în

treprinderii mecanice pentru a- 
gricultură și industria alimen
tară din Balș pentru obținerea, 
cu aceleași dotări tehnice, a 
unor producții suplimentare s-a 
concretizat în elaborarea unor 
programe de măsuri, prin a că
ror aplicare producția realizată 
la 1000 Ici fonduri fixe s-a du
blat, in decursul ultimilor 5 ani, 
iar productivitatea muncii pla
nificată pentru 1977 a fost de
pășită.

Printre acțiunile care au con
tribuit la obținerea succesului 
amintit se numără îmbunătăți
rea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, organizarea științifică a 
proceselor de fabricație, crește
rea indicelui de utilizare a in
stalațiilor și agregatelor, perfec
ționarea asistenței tehnice, in
troducerea în fabricație de noi 
mașini și utilaje caracterizate 
prin performanțe tehnico-func- 
ționale ridicate.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderii au reușit 
astfel să îndeplinească sarcinile 
de plan pe primii doi ani ai 
cincinalului, urmînd ca pînă 
la finele acestui an să obțină o 
producție suplimentară evaluată 
la peste 110 milioane Iei, mate
rializată, între altele, în 300 ma
șini de afinat solul in adincime 
și 150 instalații de irigat auto- 
deplasabile, 3 000 instalații de 
irigat prin aspersiune și altele.
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Miercuri după-amiază, tovară
șul Ion Pătan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice Internationale, a primit 
pe Mansour Muhammad Badr, 
ministrul transporturilor mariti
me din Jamahiria Arabă Libia- 
nă Populară Socialistă, care 
face o vizită In tara noastră.

în timpul Întrevederii au fost 
abordate aspecte privind coope
rarea in domenii de interes reci
proc dintre România și Libia.

în aceeași zl, Mansour Mu
hammad Badr, a avut întreve
deri cu Ion Avram, ministrul 
Industriei construcțiilor de ma
șini.

La întrevederi a luat parte 
Yahla Zakarla Mukadami, am
basadorul Jamahirlei Arabe Li
biene Populare Socialiste la 
București.

★
Pentru contribuția științifică 

deosebită adusă în cercetarea 
bolilor infecțioase, Academia 
Franceză de Medicină a ales, re
cent, ca membru corespondent, 
pe doctorul docent Gheorghe 
Marinescu Dinizvor, medic-șef 
al Spitalului de boli infecțioase 
„Victor Babeș" din București.

★
La Universitatea din Craiova 

a avut loc, miercuri, o seară 
culturală organizată de lectora
tul de limbă macedoneană din 
cadrul Facultății de filologie și 
istorie cu prilejul Zilei națio
nale a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Seara culturală s-a încheiat 
cu un film documentar consa
crat vieții ți activității tovară
șului Iosip Broz Tlto.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE DESENE

„Copiii lumii doresc pacea"
Miercuri a avut loc la Muzeul 

de istorie al Republicii Socialis
te România vernisajul expozi
ției organizate cu prilejul Con
cursului internațional de desene 
ale copiilor pe tema „Copiii lu
mii doresc pacea".

Această manifestare, organi
zată din inițiativa Comitetului 
Național Român UNICEF, se în
scrie ca o nouă contribuție a 
României la adîncirea raporturi
lor de prietenie și cooperare 
multilaterală dintre țări șl po
poare în folosul păcii și înțele
gerii în întreaga lume.

în cadrul expoziției sînt pre
zentate 155 lucrări ale copiilor 
din 9 țări.

Juriul internațional, constituit 
cu acest prilej, a atribuit ur
mătoarele premii : „Marele pre
miu" al concursului : Nicoletta 
Fortin — 12 ani și Ciuzia Men- 
goni 12 ani — Italia, care vor 
fi invitate să-și petreacă o parte 
a vacanței de vară din anul 1978 
în România.

Cele două premii I au fost 
cucerite de : Posedaru Iliuță — 
5 ani — România — Grădinița 
nr. 4 din Constanța, și Heike 
Dietz — 10 ani — R.D.G. Au 
mal fost atribuite trei premii II: 
Gudrun Krlstmundsdottir — 14

în cursul acestui an, o seria 
de ansambluri folclorice din ju
dețul Olt au întreprins turnee 
artistice peste hotare, au parti
cipat la confruntări internațio
nale, cu care prilej măiestria 
interpretativă a mesagerilor 
cîntecului și dansului popular ro
mânesc, autenticitatea reperto
riului abordat șl pitorescul cos
tumelor s-au bucurat de un 
binemeritat succes.

Astfel, Ansamblul „Călușul'1 
din Scorniceștl a fost prezent, 
ca invitat de onoare, la Festi
valul internațional de muzică și 

ani — Islanda, Brigitte Ronn — 
7 ani — Danemarca, și Zarewski 
Romeo — 8 ani — Polonia, și 
patru premii III: Carsten Moller 
Hansen — 11 ani — Danemarca, 
Silvia Guandi, 11 ani — Italia, 
Schuler Anelle — 10 ani — 
R.D.G., și Kasuba Serghei — 11 
ani — U.R.S.S.

Uniunea artiștilor plastici din 
țara noastră a acordat, de ase
menea, un premiu special pio
nierei Maria Pop — 12 ani — 
România, de la Școala generală 
nr. 1 din Bîrsana, județul Ma
ramureș.

Tuturor participanților la con
curs li s-au acordat diplome și 
medalii.

La vernisaj au participat re
prezentanți ai Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
ai Comitetului Național Ro
mân UNICEF, ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, ai Ministerului E- 
ducației și învățămîntului, ai 
Uniunii artiștilor plastici, cadre 
didactice, oameni de cultură și 
artă, pionieri și școlari, un nu
meros public.

Au fost prezenți membri al 
corpului diplomatic acreditați la 
București.

dansuri populare de la New
castle (Anglia). Artiștii amatori 
ai întreprinderii de osii și bo
ghiuri din Balș au susținut 
spectacole îndelung aplaudate, 
pe mai multe scene din Bulga
ria și Iugoslavia, iar suitele de 
cîntece și jocuri populare pre
zentate de Ansamblul folcloric 
„Oltul" al elbvilor Școlii gene
rale din Stoicănești s-au bucu
rat de o primire călduroasă din 
partea publicului spectator din 
Olanda șl R. F. Germania.

(Agerpres)

întreprinderea de utilaje, piese de schimb si reparații din Iași 
va împlini în curînd 10 ani de existentă. Acest eveniment gă
sește o unitate puternică, bine cunoscută pentru realizările sale, 
apreciată de beneficiari pentru calitatea produselor, lapte care, 
desigur, sînt strins legate si în același timp condiționate de pri
ceperea si dăruirea colectivului, de pasiunea cu care oamenii în
țeleg să-si exercite meseria. Asa este posibilă îndeplinirea pla
nului de producție, depășirea sa. în primul rind prin creșterea 
continuă a productivității muncii, care, de pildă. în luna trecută, 
a fost realizată în proporție de 105 la sută.

După cum arată statis
ticile, circa 80 la sută din per
sonalul muncitor o formează ti
nerii și, în această situație, e fi
resc să ne întrebăm care este 
condiția tînărului muncitor la 
locul de muncă, cum se simte el 
în colectivul atelierului, al sec
ției, al unității, cum îi sînt în
drumați pașii spre împlinirea 
profesională și socială. O primă 
concluzie : la I.U-P.S.R.. o bună 
parte din tinerii abia încadrați 
nici nu apucă să simtă bine gus
tul vieții în colectiv. în cursul 
anului trecut au plecat din uni
tate 221 tineri. în 1977, diferența 
dintre numărul celor proaspăt 
încadrați și al celor plâcați creș
te din nou: pînă la sfîrșitul 
lunii septembrie au plecat din 
diverse motive 177, în locul lor 
venind abia 107. Am notat, la 
serviciul personal-învățămînt o 
explicație formulată cu ton de 
justificare : 30 la sută au plecat 
prin desfacerea contractului de 
muncă. Dar, de ce s-a a- 
juns pînă la această măsu
ră ? Cum a încercat colectivul 
să preîntîmpine un asemenea 
deznodămînt ? Sau, în cazul ce
lor care și-au cerut transferul 
ori, pur și simplu, plecarea cu 
orice preț — deși unii nici nu-și 
efectuaseră stagiul obligatoriu în 
unitate conform contractului — 
ce i-a putut determina la un a- 
semenea pas ?

întrebările de mai sus ar pu

TINERETUL MARILOR FAMILII MUNCITOREȘTI

tea fi formulate însă șl altfel: 
Cum se ocupă întreprinderea, 
organizația U.T.C., de tinerii 

A FI NOU ÎN ÎNTREPRINDERE 
NU ÎNSEAMNĂ A FI LĂSAT 
LA URMA PREOCUPĂRILOR

proaspăt sosiți în unitate ? Cum 
sînt ei primiți și încadrați ? Ce 
se întreprinde pentru perfecțio
narea lor profesională, pentru 
promovarea dintr-o categorie de 
retribuire în alta, ce știu mai
ștrii, șefii de echipă despre pro
blemele personale ale celor mai 
noi membri ai colectivului, cum 
îi sprijină, cum se ocupă de e- 
ducarea lor în spirit muncito
resc ?

Tovarășul Nicolae Loghin, 
responsabil cu activitatea de 
perfecționare și calificare a per
sonalului muncitor și secretar 

al comisiei de încadrare și pro
movare a muncitorilor ține să 
explice că, de fapt, grija pentru 
tineri merge în întreprindere 
foarte departe : de la sfaturi 
date fetelor, pînă la acordarea 
de zile libere, plătite (pe ce bază 
legală ?) pentru rezolvarea unor 
probleme diverse, între care 
schimbarea gazdei, vizitarea pă
rinților sau altele de felul aces
ta. Ne interesăm dacă în între
prindere se desfășoară, ca în 
multe alte părți, acțiuni în ca

drul binecunoscutei inițiative 
„Prietenii noului încadrat". Ni 
se răspunde cu umor : „Ce ne
voie mai avem de inițiativa asta, 
dacă la I.U.P.S.R. toți sîntem 
prietenii noului încadrat ?“ Nici 
locțiitorul secretarului U.T.C. pe 
întreprindere, tovarășul Costică 
Alexandru, nu are cunoștință 
despre existența în unitate, în 
cadru organizat, a „Prietenilor 
noului încadrat". în timpul vi
zitării secțiilor am încercat să-i 
găsim pe aceștia măcar într-o 
gazetă de perete, într-o chema
re, într-un afiș. Zadarnic.

Maistrul Dorel Tihuniuc, din 
secția II — strungărie, ne lă
murește : „N-o să vedeți mai 
nimic nou nici în propaganda 
vizuală a organizației U.T.C. 
Cum am lăsat-o eu acum 4 ani, 
cind încă mai eram secretar al 
Comitetului U.T-C. pe întreprin
dere, așa e și azi".

Așadar, cu puține excepții, 
între care se află și oamenii din 
secția lui Dorel Tihuniuc, care 
și-a făcut prieteni din toți tine
rii muncitori de care răspunde, 

îndrumîndu-i cu exigență șl 
căldură, străduindu-se să-i cu
noască nu numai în procesul 
muncii, ci și în viața din afara 
întreprinderii, la I.U.P.S.R. Iași 
tinerii încadrați s-ar dori încon
jurați cu mai multă atenție. 
E adevărat, există anumite pre
ocupări pentru calificarea lor, 
pentru perfecționare. S-au luat 
măsuri pentru ca elevii școlii 
profesionale să lucreze deja pe 
mașini, numărul muncitorilor și 
personalului T.E.S-A. care la 
sfîrșitul anului vor fi terminat 
cursurile de perfecționare va a

junge la 322 ; în 1977 au fost 
promovați dintr-o categorie de 
retribuire în alta 253 de tineri, 
pentru 15. dintre ei (cu rezulta
te deosebite în producție) consi
liul oamenilor muncii acordînd 
o derogare de pînă la 2 ani.

Cu toate acestea, tinerii din 
I.U.P.S.R. Iași mai vor și altce
va. în afară de prelucrarea su
mară a regulamentului de pro
tecție a muncii și de aducerea 
talonului de mutare în organi
zația U.T.C. de aici, la încadra
re nu se mai întimplă nimic. în 
secții sînt primiți după felul de 
a fi al maistrului și al șefului 
de echipă, iar factorii de condu
cere administrativă își amintesc 
de ei, cu rare excepții, doar a- 
tunci cînd vreunul săvîrșește o 
abatere sau cînd vrea să plece 
din unitate. Nici atitudinea or
ganizației U.T.C. nu diferă prea 
mult. Oare de ce aici este ne
glijat sau poate uitat faptul că 
noul încadrat are nevoie de un 
plus de atenție, că pașii Băl 
trebuie călăuziți cu grijă și per
severență în vederea unei per
fecte și rapide încadrări în co
lectiv, a înțelegerii vieții și ac
tivității lui în spirit muncito
resc ? La I.U.P.S.R. Iași, 
așa cum am avut prilejul să 
constatăm, tinerii nou venițl 
sînt bine pregătiți profesional, 
sînt dornici de afirmare. Toc
mai de aceea sînt necesare o 
schimbare de optică în privința 
lor, un spor de interes față de 
ei, în primul rînd din partea or
ganizației U.T-C., găsirea unor 
modalități adecvate de a-1 apro
pia de colectiv, de a-i face să-și 
Iubească locul de muncă, să-1 
respecte șl să rămînă cit mai 
mult timp aici.

DRAGOMIR HOROMNEA

SPORT«SPORT.S
FOTBAL XVI 0 etapă cu meciuri foarte disputate și cu mari surprize

IRONIA SORȚILOR
Dincolo de orice surpriză a 

etapei, trebuie vorbit puțin des
pre finalul luptei din grupa a 
S-a a preliminariilor C. M. de 
fotbal. Fotbaliștii spanioli, după 
victoria de ieri cu 1—0, la Bel
grad, și-au semnat pașaportul 
perttru Argentina. Așadar, cei 
care ne-au învins la București, 
jucătorii iugoslavi, au suferit, la 
rlndul lor, eșecul pe teren pro
priu. Deci, o primă concluzie 
asupra valorii. Echipa Spaniei 
a obținut trei victorii din patru 
meciuri, a realizat 6 puncte 
marcind 4 goluri și primind 
unul singur, de fapt autogolul 
de la București. Potrivit agen
țiilor de presă meciul de la Bel
grad a fost deosebit de dispu
tat, după două sau trei ratări 
ale gazdelor, cei care au jucat 
mai exact, in primul rînd lecția 
defensivei, au fost oaspeții. Ba
rajul lor în fața porții proprii 
a fost de netrecut, dovedindu-se, 
în același timp periculoși în a- 
tac, unul dintre acestea soldin- 
du-se cu golul victoriei semnat 
de atacantul Ruben Cano. A fost 
un meci presărat cu multe du
rități — s-au împărțit, dealtfel, 
numeroase cartonașe galbene — 
cu opriri de joc. Echipa spaniolă 
a jucat tactic, foarte bine. Așa
dar, echipa noastră se situează 
in grupă pe locul doi. Dar ce 
mai contează...

O știre de ultimă oră — tra
gerea la sorți în viitoarea edi
ție a Campionatului european 
inter țări — ne prezintă o rea
litate aproape incredibilă. Ironia 
sorților ne-a hărăzit să ne in- 
tilnim, din nou, în grupa a treia, 
cu cele două echipe, Spania șl 
Iugoslavia, cu care ne-am con-

TRAGEREA LA SORȚI A GRU
PELOR PRELIMINARE ALE CAM
PIONATULUI EUROPEAN DE 

FOTBAL - EDIȚIA 1980 

România întîlnește, 
din nou, echipele 

Spaniei și Iugoslaviei
La Roma a avut loc tragerea 

la sorți a grupelor preliminare 
ale Campionatului european de 

■fotbal — ediția 1980.
ECHIPA ROMÂNIEI face par

te din grupa a 3-a, alături de 
formațiile Iugoslaviei, Spaniei și 
Ciprului.

Iată componența celorlalte 
grupe: grupa 1 : Anglia, Da
nemarca, Irlanda, Bulgaria, Ir
landa de Nord; grupa a 2-a: 
Austria, Belgia, Norvegia, Sco
ția, Portugalia; grupa a 4-a: 
Olanda, Islanda, Polonia, R.D. 
Germană, Elveția; grupa a 5-a: 
Cehoslovacia, Luxemburg, Sue
dia, Franța; grupa a 6-a: 
U.R.S.S., Finlanda, Ungaria, 
Grecia: grupa a 7-a: R.F. Ger
mania, Malta, Țara Galilor, 
Turcia.

Primele jocuri din cadrul gru
pelor preliminare se vor desfă
șura cu începere de la 1 ianua
rie 1978.

Cîștigătoarele celor șapte gru
pe preliminare și echipa Italiei, 
calificată direct ca țară orga
nizatoare, își vor disputa tur
neul final al campionatului eu
ropean, programat în Italia în
tre 5 și 20 iunie 1980.
IN ULTIMUL MECI AL PRELI
MINARIILOR „C.M." DE FOTBAL: 

Iugoslavia - Spania 0—1
Ieri, la Belgrad, în prezența a 

peste 75 000 de spectatori, în ca
drul preliminariilor Campiona
tului mondial de fotbal (grupa 
a 8-a europeană), s-a disputat 
meciul dintre selecționatele Iu
goslaviei și Spaniei, ultima par
tidă a grupei respective, care 
urma să decidă pe participanta 
la turneul final din Argentina. 
Au cîștigat fotbaliștii spanioli 
cu scorul de 1—0 (0—0), unicul 
gol al partidei fiind înscris, în 
minutul 70, de Ruben Cano. 
Echipa Spaniei s-a calificat 
pentru turneul final al „Cupei 
Mondiale", programat în luna 
Iunie a anului viitor în Argen
tina. 

fruntat in preliminariile C. M. 
Situația e cu două tăișuri : poa
te să fie avantajoasă in sensul 
că ne cunoaștem bine adversarii 
și știm — bănuim, sperăm — să 
ne pregătim pentru revanșe ; 
reintîlnirea poate fi socotită și 
un handicap moral, in urma e- 
șecurilor din preliminariile C.M.

Dar pînă la ora „H“ se scurge 
timp suficient pentru a atenua 
presupusul handicap. Apoi să 
sperăm că antrenorii naționalei 
vor găsi soluții adecvate, in pri
mul rind vor alcătui și pregăti 
o altă echipă, cu un alt .stil și o 
altă concepție de joc.

Revenind la penultima etapă 
trebuie să subliniem faptul că 
mai toate partidele au fost foar
te dirze, cel mai frumos joc, se 
pare, s-a consumat la Ploiești, 
în care U.T.A. a alergat șă-și 
prindă adversarul pînă in ulti
mul minut de joc, menționînd în
cruntarea lui Valentin Stănescu 
pe care l-am văzut pe micul 
ecran învăluit de suferințe. Dar 
elevii lui, pînă la urmă, nu l-au 
dezamăgit, avind în Florian Du
mitrescu, Simaciu și Pisău reali
zatorii unui joc eficient. In or
dine se impun atenției victoriile, 
în deplasare, ale echipelor ame
nințate, Corvinul și Jiul, în dau
na a două fruntașe ale fotbalu
lui nostru : A.S.A. Tg. Mureș, 
liderul actual, și Universitatea 
Craiova. Desigur, îți stăruie in 
minte întrebarea cum au reu
șit aceste neașteptate surprize ? ! 
Uite că au reușit ! Scorul etapei 
îl înregistrează Steaua care, a- 
vlndu-l pe Iordănescu, și-a sur
clasat adversarul — F.C. Con
stanța. Un final chinuit de se
zon are echipa Sportul studen
țesc, care a fost condusă de bă
căuani reușind cu greu un „e- 
gal“, după trei înfringeri conse
cutive. Ceva nu e în regulă la 
clubul din Regie ! Încolo — re
zultate normale.

Trei zile doar și prima jumă
tate a campionatului se încheie. 
Vine o vacanță de aproximativ 
trei luni. (Pentru lot ceva mai 
scurtă, intre timp avind de sus
ținut două partide amicale, in 
deplasare cu echipele Israelului 
și Greciei, respectiv la 7 și 13 
decembrie). Deci, trei luni de 
pregătiri, bineînțeles. In prima 
perioadă se va analiza fotbalul 
la diferite niveluri și, să sperăm, 
că mai fructuos decît alte dăți, 
soldindu-se cu măsuri și soluții 
viabile, realiste, în stare să se 
constituie într-o adevărată car
tă a fotbalului nostru. O cartă 
de viitor.

VASILE CĂBULEA

Lupte greco-romane Cum apreciați turneu! final
O anchetă-fulger, la care au participat cițiva renumiți specialiști 

prezenți in sala „Dinamo" la campionatul pe echipe de lupte greco- 
romane, a prilejuit afirmarea unor opinii interesante privind valoa
rea propriu zisă a competiției și, mai ales, a evidențiat unele aspecte 
vizind îmbunătățirea activității in această disciplină sportivă.

« PIUS COVACI (vicepre
ședinte al F.R.L.) : Organizare 
exemplară. Sportivii participanți
— excelent pregătiți. Disciplină
— atit in ceea ce-i privește pe 
antrenori, cit și pe sportivi — in 
vizibil progres. Arbitraje corec
te. Remarc evoluția lui Ion 
Draica, ciștigător la o categorie 
superioară, evoluție de excepție 
care se datorește, in bună mă
sură, antrenorului său — Ofițe- 
rescu. Campionatele au arătat 
că dispunem de tineri luptători 
talentați și că în luptele greco- 
romane avem „schimbul de mii- 
ne“ asigurat. 0 ION CORNEA- 
NU (antrenor federal) : Îmbu
curător este faptul că acest 
campionat a reușit să adune la 
start echipe reprezentind toate 
zonele geografice ale țării. Alt 
aspect pozitiv : avalanșa de lup
tători tineri, cu calități remar
cabile. Ca valoare tehnică, în
trecerile au fost mult superioare 
anilor trecuți. Meciuri fparte 
strinse. Procedee tehnice diver- 
M, Cițiv* tineri pe cart i-am

• Codașele înving fruntașele clasamentului pe te

renurile acestora • Tncă o etapă și urmează va
canța fotbalistică • Se așteaptă analize, dar mai 

ales măsuri pentru revitalizarea fotbalului • Sorții 
au decis: și în Campionatul european întilnim 

aceiași adversari ?!

DIAGRAMA ETAPEI
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

—DINAMO 1—0 (1—0). în der
biul din penultimul act al sta
giunii de toamnă, studenții ti
mișoreni au repurtat o victorie 
la limită, după un joc cu multe 
avertismente șl cartonașe gal
bene. A înscris Petrescu (min. 
34). La juniori, 4—1. A.S.A. 
TIRGU MUREȘ—CORVINUL 
HUNEDOARA 0—1 (0—1). Li
derul cunoaște primul eșec din 
acest sezon pe teren propriu. 
Mircea Lucescu a „semnat" go
lul victoriei hunedorenilor. La 
juniori, 4—3. STEAUA—F.C. 
CONSTANȚA 5—0 (2—0). Vic
torie categorică a steliștllor, 
care au înscris prin Zahiu, de 
trei ori (min. 28, min. 41 și 
min. 74 din 11 m.), Iordănescu 
(min. 54) și Năstase (min. 84). 
La juniori, partida derbi a eta
pei a fost cîștigată de constăn- 
țeni cu 1—0, treclnd pe locul 2 
în clasament. UNIVERSITA
TEA CRAIOVA—JIUL PETRO
ȘANI 0—1 (0—0). Oaspeții s-au 
apărat cu dîrzenie și au inițiat 
contraatacuri periculoase, punc- 
tînd prin Bucurescu (min. 77), 
obținînd, astfel, două puncte 
prețioase, primele din acest 
campionat în deplasare. F.C. 
ARGEȘ—F.C. BIHOR 3—1 
(2—0). Piteștenii, evoluînd, din 
nou, fără Dobrin, au dominat 
partida, punctînd prin Bărbu-

CLASAMENT
A.S.A. Tg. Mureș 16 9 3 4 28-15 21
F.C. Argeș 11 8 4 4 29-22 20
Poli Timișoara 16 8 4 4 25-19 20
Steaua 16 6 6 4 34-20 18
Olimpia 16 8 2 6 25-22 IX
Dinamo 16 7 3 6 25-21 17
Sp. studențesc 16 8 1 7 20-22 17
Petrolul 16 6 4 6 22-20 16
Univ. Craiova 16 6 4 6 16-14 16
Poli Iași 16 5 5 6 18-15 15
Jiul 16 7 1 8 25-26 15
U.T.A. 16 5 5 6 23-27 15
S.C. Bacău 16 4 7 5 22-30 15
F.C. Constanța 16 6 2 8 23-27 14
F.C. Bihor 16 6 2 8 20-28 14
C.S. Tirgoviște 16 5 4 7 14-22 14
Corvinul 16 4 5 7 16-24 13
F.C.M. Reșița 16 4 2 10 15-26 10

remarcat : Valeria Albu (Timi
șoara), Constantin Negrișan 
(Constanța), Mircea Petrescu 
(Rădăuți). Lipsuri : mulți dintre 
luptători nu și-au însușit incă 

' OPINII ALE SPECIALIȘTILOR^
procedeele tehnice de luptă la 
parter, deficiență remarcată și 

, cu prilejul campionatelor mon
diale. De asemenea, dinamiza
rea ritmului de luptă este incă 
deficitară. 0 ION CERNEA 
(antrenor federal) : Aș propune 
o altă formulă competițională : 
întrecerile să se desfășoare in
tr-adevăr pe , echipe, adică fără 
turneu individual pe categorii 
de gretitate. Numărul echipelor 
prezente la turneul final să fie 
redus la 4, în loc de 8. S-ar asi
gura astfel un „filtru" mult mai 
sever și, totodată, un echilibru 
al întrecerilor, o creștere sub
stanțiali • nivelului spectacular 

lescu (min. 10), Leșeanu (mini 
21) și Iovănescu (min. 74), Iar 
pentru orădeni a marcat Gher- 
gheli (min. 70). De notat că 
Radu II a ratat o lovitură de 
la 11 m. în min. 49. La juniori,
1— 0. PETROLUL PLOIEȘTI— 
U.T.A. 4—3 (2—1). O partidă 
plăcută, cu multe goluri înscri
se din acțiuni de atac spectacu
loase — autori Nicolae Florian 
(min. 15), Simaciu, de două ori 
(min. 27 șl min. 74), State (min. 
82), respectiv, Broșovschi, de 
două ori (min. 29 din 11 m. și 
min. 52) și Cura (min. 86). PO
LITEHNICA IAȘI—C.S. TÎR- 
GOVIȘTE 3—1 (1—0). Au mar
cat: Trandafilon (min. 34), Doru 
Ionescu (min. 49), Costea (min. 
80), respectiv, Pitaru (min. 74). 
La juniori, 2—0. OLIMPIA 
SATU MARE—F.C.M. REȘIȚA
2— 1 (1—0). Partidă disputată pe 
un timp rece, dar cu multe faze 
fierbinți la ambele porți. Au 
marcat Kaiser (min. 38) și Both 
I (min. 70) pentru gazde, și Bora 
(min. 65) pentru reșițeni. în 
min. 15, Both I a ratat o lovi
tură de la 11 m. La juniori, 
1—0. SPORTUL STUDENȚESC 
—S.C. BACĂU’1—1 (0—1). Oas
peții au condus, prin golul mar
cat de Chitaru (min. 14), iar 
Rădulescu a egalat în min. 64. 
La juniori, 3—2.

M. LERESCU

ETAPA VIITOARE
(DUMINICA 4 DECEMBRIE)

Dinamo — A.S.A. Tirgu Mu
reș, Corvinul Hunedoara — O- 
limpia Satu Mare, F.C. Constan
ța — Universitatea Craiova, 
U.T.A. — F.C. Argeș, Jiul Pe
troșani — Politehnica Timișoara, 
F.C. Bihor — Politehnica Iași, 
S.C. Bacău — Petrolul Ploiești, 
F.C.M. Reșița — Steaua și C.S. 
Tirgoviște — Sportul studențesc.

și tehnic. Și aceste campionate 
au demonstrat un decalaj de va-, 
loare vizibil : echipele din Ti-' 
mișoara și Arad, spre exemplu, 
au fost simple figurante. O altă 
observație : trecerea de la un 
procedeu tehnic la altul este 
greoaie. Mal multă mobilitate 
și varietate în execuție mi se 
par absolut, necesare. 9 NICO
LAE PAVEL (antrenor federal):

Competiție de nivel ridicat. A- 
saltul echipelor din provincie 
mult mai puternic ca în alți ani. 
Tineri remarcați : Zamfir (Pi
tești), Răduțescu (Slatina), Ne
grișan (Constanța). Exemplul 
cluburilor din Constanța și Ră
dăuți, care au prezentat în com
petiție mulți tineri, ar trebui 
urmat și de alte echipe. In li
nele centre de lupte (Arad, Ti
mișoara) se muncește prea puțin 
pentru promovarea tinerilor. 
Antrenorii nu sînt încă preocu
pați serios de descoperirea și 
selecționarea elementelor de va
loare. Așa îmi explic eu și ab
sența de la turneul final a unor

Sportivi 
români 

in intilniri 
internaționale 

ȘAHISTELE ROMANCE ÎNVIN
GĂTOARE IN INTILNIREA CU

BULGARIA

■ întîlnirea de șah disputată la 
Pernik între selecționatele fe
minine ale României șl Bulga
riei s-a încheiat cu scorul de 
22,5—13,5 puncte în favoarea șa- 
histelor românce. în ultimul tur, 
echipa noastră a obținut victoria 
cu scorul de 5—1. O comportare 
excelentă a avut lidera echipei 
române, maestra internațională 
Elisabeta Polihroniade, care a 
realizat 5,5 puncte din 6 posi
bile. în ultima rundă, Polihro
niade a cîștigat la Savova, Bog
dan la Sikova, Baumstark a în
vins-o pe Krumova, iar Chiș a 
cîștigat la Asenova.

în meciul junioarelor, victo
ria a revenit, de asemenea, e- 
chipel române cu scorul de 7,5— 
4,5 puncte.
DEBUT VICTORIOS AL HAND- 
BALIȘTILOR NOȘTRI LA TUR

NEUL DE LA TBILISI
• A început turneul interna

țional masculin de handbal de la 
Tbilisi. în primul meci, o se
lecționată a României a învins 
cu 25—18 (12—9) echipa R. D. 
Germane. Iugoslavia a terminat 
la egalitate: 23—23 (11—15), cu 
reprezentativa R.S.S. Gruzine, 
iar prima echipă a U.R.S.S. a în
trecut cu 24—23 (13—13) selec
ționata secundă a U.R.S.S.

meridiem
• In vederea meciului de 

rugbi Franța — România, ce se 
va disputa la 10 decembrie la 
la Clermont-Ferrand, federația 
franceză de specialitate a se
lecționat următoarea echipă: A- 
guirre — Noves, Sangalli, Ber- 
tanne, Averous, — Romeu, — 
Fouroux (căpitan al formației), 
— Rives, Guilbert, Skrela, — 
Imbernon, Palmie, — Cholley, 
Paco, D’Hospital.

Rezerve vor fi: Perche, Va- 
querin, Joinel, Lafforgues, Be- 
lasquin și Droitecourt.

© Selecționata masculină de 
baschet a R.P. Chineze va în
treprinde un turneu de mai 
multe jocuri în Turcia. Baschet- 
baliștii chinezi vor evolua între 
4 și 16 decembrie la Ankara, Is
tanbul, Bursa, Izmir și alte o- 
rașe.

pe echipe?
centre cu vechi tradiții — Galați, 
Brașov, Reșița, Lugoj. 9 COR
NEL PETRESCU (antrenor „Da- 
cia-Pitești“) : Clubul nostru — 
specializat pentru lupte — a 
obținut un succes : locul 3, după 
echipele „Dinamo" și „Steaua". 
Avem condiții bune de pregătire 
și sperăm la anul să tragem la 
locul 2. In Pitești, noi am atras 
pe salteaua de lupte foarte mulți 
tineri și am mărit volumul de 
antrenamente. Muncind cu pa
siune, am reușit ca in scurt 
timp să ne afirmăm. Secretul 
rămîne același ca și pentru alte 
domenii de activitate : munca. 
0 VIRGIL GHERASIM (antre
nor — I.P.R.O.F.l.L. — Rădăuți): 
Am muncit mult cu copiii și ju
niorii și am reușit să devenim 
astfel o echipă de temut. Anul 
acesta am cucerit 14 titluri de 
campioni la copii, juniori și se
niori — un bilanț îmbucurător. 
Selecția riguroasă a talentelor, 
pregătirea lor, zi de zi, cu maxi
mum de responsabilitate și dă
ruire ne-au ajutat să impunem 
un nou centru pe „harta lupte
lor" ; Rădăuți.

Opinii consemnate de
TEODOR POGOCEANU

EDILITARE
0 în zona „P"d 17- 

lănești" din Rinmicu 
Vîlcea au fost date 
recent în folosință 
128 de apartamente 
în blocurile VI, V2, 
V3 și V6. Intr-un 
stadiu avansat se 
află lucrările și Ia 
blocurile A și B (110 
apartamente, pro
prietate personală), 
situate in zona Pieței 
centrale, ce vor a- 
vea la parter spații 
comerciale — peste 
1 000 m.p. Pe planșe
tele proiectanților 
vîlceni a fost contu

rat, zilele trecute, un 
nou ansamblu de lo
cuințe ce va fi am
plasat în perimetrul 
,,Parc-Zăvoi“ și care 
va cuprinde în final 
554 apartamente. In
tr-un stadiu avansat 
se află și studiul 
pentru construcția u- 
nui cvartal de locu
ințe în strada Ana 
Ipătescu, totalizînd 
710 apartamente.

0 Noile cvartale 
dc locuințe, recent 
date în folosință în 
orașul Cărei au fost 
prevăzute și cu im

4 filme — 5 premii
In sala de festivități a 

Întreprinderii de meca
nică fină din București se 
prezintă astăzi un nou 
film realizat de entuziaș
tii membri ai cineclubu- 
lui „Micronul". Prezenta
rea filmului „Referatul", 
cel de-al patrulea reali
zat pînă în prezent, con
semnează împlinirea unui 
an de rodnică activitate a 
tinerilor artiști amatori, 
iubitori ai celei de-a 7-a 
arte. Filmele „Drumul", 
„Cadoul" și „Șurubul po
trivit la locul potrivit" au 
participat la faza finală 
a Festivalului național 
„Cintarea României". In 
scurta perioadă de un an 
de zile, cineclubul condus 
de tînărul inginer Dorin 
Oagă a obținut, la diferite 
festivaluri ale filmului de 
amatori, patru premii I 
și un premiu III. (Foto : 
NICOLAE MANTA).

„Pe Mureș 
și pe Tirnave"

Incepind de azi, în județul 
Mureș, sub genericul „Pe. 
Mureș și pe Tirnave" are loc 
un ciclu de acțiuni politico- 
educative, cultural-artistice și 
științifice in cadrul Festiva
lului național „Cintarea 
României". Un loc important, 
sub aspectul cuprinderii u- 
nei mase largi de cetățeni 
— tineri și virstnici — dețin 
manifestările din cadrul de
cadelor „Cărții social-poli- 
tice", „Muzeele județului 
Mureș", „Știință și tehnolo
gie", „Zilele universităților 
cultural-științifice", „Festiva
lul filmului la sate" (MIR- 
CEA BORD A).

portante unități co
merciale : o unitate 
pentru desfacerea 
produselor lactate și 
de panificație, o ex
poziție cu vînzare a 
mobilei și un maga
zin „Artizanat". A- 
ceeași preocupare se 
constată și din par
tea edililor orașului 
Tășnad, unde, peste 
cîteva zile vor fi date 
în folosință, intre al
tele, o unitate de 
desfacere a produse
lor de carmangerie 
și un nou centru de 
piine.

O nouă librărie 
in Capitală 

în sprijinul elevilor de Ia 
liceele industriale din Capi
tală se deschide astăzi o li
brărie în strada Galați nr. 28, 
(sector II). Această unitate 
este profilată pe difuzarea 
articolelor de papetărie și 
rechizitelor școlare, un raion 
cu literatură social-politică, 
bibliografie recomandată e- 
levilor, manuale tehnice, spe
cifice procesului de învăță- 
mînt de la liceele din zona 
respectivă. Unitatea va 
funcționa cu orar neîntrerupt 
între orele 9—17.

Un nou cămin 
de nefamiliști

La Stațiunea de mecaniza
rea agriculturii din Cluj-Na- 
poca, la 1 decembrie, se vor 
deschide lucrările unui nou 
cămin de nefamiliști ce ur
mează a fi dat in folosință 
în anul 1978. Căminul, avind 
o capacitate de 144 de locuri, 
este destinat tinerilor meca
nizatori care își desfășoară 
activitatea în cooperativele 
agricole de producție de pe 
raza Consiliului intercoopera- 
tist Cluj-Napoca. (M. O VI- 
DIU).

Excursie prin
Zi frumoasă, cum rar în- 

tilnești în acest sfirșit de 
toamnă. Veselie multă în 
autocarul ce poartă un grup 
de tineri excursioniști din 
Slobozia pe un traseu îmbi
etor : Valea Prahovei, Bra
șov, Sibiu, Valea Oltului. 
Veselia dispare încetul cu 
încetul, pe măsură ce traseul 
este parcurs. Timp de două 
zile, cit a durat excursia, s-a 
efectuat o plimbare mai de
grabă obositoare, decit re
confortantă. Abia se ajungea 
intr-un oraș și restaurantele 
erau primele locuri căutate. 
Și nu intimplător : Gheor
ghe Ionel, ghid la BTT Ia
lomița, cel care a organizat 
și condus excursia, este de 
meserie responsabil de ...

0 Originar din comuna Ion 
Roată, județul Ilfov, Marin 
Udilă (25 de ani), cu ante
cedente penale, era cunoscut 
de către organele de miliție 
ca unul din indivizii care nu 
vor să muncească. Cum se 
spune, „fără ocupație". Și to
tuși, avea una: fura butelii 
din locuințele cetățenilor. 
Pînă în ziua în care a fost 
prins, în Piața Obor din Ca
pitală, reușise să fure nu 
mai puțin de 5 butelii de la 
domiciliul unor cetățeni ce 
locuiau in raza sectorului 3. 
Patru din cele cinci reușise 
să le „plaseze", dar pe a cin- 
cea nu a mai avut timp. Ba 
mai mult, l-a încurcat și 
cind a vrut să fugă. O furase 
plină cu gaz și era cam 
grea...

» Deși se spune că „banii 
nu au miros", cei pe care îi

VREMEA
Vremea în curs de în

călzire, îndeosebi în ju
mătatea de sud-vest a 
țării. Cerul va fi varia
bil, cu înnourărl mai ac
centuate în Crișana, Ba
nat, Oltenia și vestul 
Munteniei, unde vor cădea 
precipitații, mai ales sub 
formă de ploaie; izolat, 
condițiile sînt favorabile 
producerii poleiului. în 
nordul țării și la munte 
se var semnala precipita
ții izolate, mai alea sub 
formă de ninsoare. Vîn- 
tul va sufla slab, pînă la 
moderat, exceptînd sud- 
vestul țării, unde va pre
zenta Intensificări pînă la 
40 km pe oră și la mun
te pînă la 80 km pe oră 
din sectorul sud-est. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și 
plus 3 grade, în sud-ves- 
tul țării, și între minus 8 
și minus 2 grade, în rest. 
Mai scăzute în estul Tran
silvaniei. Maximele, In
tre zero și 8 grade, Izo
lat mai ridicata în sud. 
Local se va produce cea
ță cu depunere de chiciu
ră, mai ales în estul țării.

Vă recomandăm
0 La Casa tineretului din 

Suceava, ora 17, ara loc sim
pozionul „Județul Suceava 
pe coordonatele revoluției 
tehnlco-științifice", în orga
nizarea comitetelor U.T.C. da 
la întreprinderea „Străduin
ța" șl Depoul C.F.R. în con
tinuare, tinerii vor participa 
la o seară cultural-dls- 
tractivă.

0 „Păstrarea șl apărarea 
avutului obștesc — datorie da 
onoare a fiecărui tlnăr" este 
tema expunerii ce va avea 
loc la Clubul întreprinderii 
de tricotaje „Bucovina" din 
Rădăuți, la ora 14.

© Tinerii de la C.C.M. Olt 
sînt invitați să participe la 
un Interesant simpozion cu 
tema „Opoziția dintre știință 
și religie", ce va avea loc la 
ora 17.

0 La ora 17, la Palatul 
culturii din Rîmnicu Vîlcea 
va fi prezentată expunerea 
„Omul în univers".

0 Sala Unirii din Alba 
Iulia găzduiește, cu începere 
de la ora 10, un spectacol de 
muzică și poezie patriotică 
sub genericul „Uniți în cuget 
și-n simțire".

restaurante
restaurant. Deci, în timp ce 
restaurantele erau „cuprinse 
în program", se trecea in 
mare viteză pe lingă monu
mente ale naturii și istorice 
deosebit de interesante. Sin
gurul obiectiv vizitat a fost 
Muzeul Bruckenthal din Si
biu, dar și acesta numai o 
oră și jumătate, pentru că 
„timpul e scurt". E limpede, 
deci, că întreaga excursie 
s-a ratat din cauza ghidului. 
Un semnal de alarmă deci 
atit pentru Agenția BTT din 
Ialomița, cit și pentru cele 
din alte județe. Selecționa
rea și pregătirea cgdrelor 
care urmează să conducă 
excursiile trebuie făcută cu 
discernămint. Altfel... (C. Ta- 
ehe).

strinsese Aurel Circiumaru, 
de la stația „PECO" din Băi- 
lești s-au dovedit a avea aro
me de benzină și motorină, 
în decurs de numai 11 luni, 
A. C. reușise să „economi
sească" frumușica sumă de 
70 137 lei, bani proveniți, 
după cum a reieșit din cer
cetări. din delapidare, crearea 
de plusuri în gestiune prin 
mijloace frauduloase. fals 
intelectual și uz de fals. Mai 
mult. în ziua controlului, Au
rel Circiumaru avea asupra 
sa bonuri de benzină și mo
torină in valoare de 4311 lei 
și suma de 4645 lei a căror 
proveniență nu a putut să o 
justifice. Un motiv în plus 
pentru a-i avertiza pe ama
torii de chilipiruri că totuși 
banii ciștigați necinstit au... 
miros.

Rubrică realizată de: ION D. CUCU



România acționează
pentru trecerea la măsuri 

eficiente de dezarmare
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN IN COMITETUL NR. 1 

AL ADUNĂRII GENERALE PENTRU PROBLEMELE POLITICE 
Șl DE SECURITATE

După încheierea dezbaterilor privind dezarmarea, in Comite
tul nr. 1 al Adunării Generale pentru problemele politice și de 
securitate au început discuțiile privind destinderea internațională 

. securjtațe care excludă defi-

„Sotnteia 

tineretului*1

și statornicirea unui sistem de 
nitiv folosirea forței.

în intervenția sa, reprezentan
tul țării noastre, Romulus Nea- 
gu, a relevat factorii pozitivi în
registrați în sfera relațiilor in
ternaționale, cursul tot mai pu
ternic spre destindere și instau
rare a unui sistem trainic de 
securitate.

Subliniind contribuția concre
tă pe care țara noastră o aduce 
la întărirea securității interna
ționale, vorbitorul a arătat că 
Intilnirile și convorbirile pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, cu 
șefi de state din Europa, Africa, 
Asia, America Latină și America 
de Nord, precum și vizitele efec
tuate în România de un mare 
număr de șefi de stat și de gu
vern dau o imagine clară asupra 
eforturilor pe care le depune 
România — alături de alte țări 
— pentru adîncirea și consoli
darea destinderii, pentru întări
rea păcii și securității în lume.

Tratatele de prietenie, decla
rațiile și comunicatele comune, 
precum șl alte instrumente po
litice și juridice, încheiate cu 
ocazia acestor întîlnlri, se în
scriu în cadrul preocupărilor 
României pentru edificarea u- 
nei baze durabile, principiale, a 
păcii și securității în lume. Vor
bitorul a subliniat că valoarea

acestor instrumente depășește 
cadrul relațiilor bilaterale, do- 
bîndind valențe generale. Prin 
aceste instrumente se reafirmă 
atașamentul politicii externe ro
mânești față de scopurile și 
principiile Cartei Națiunilor U- 
nite.

După încheierea cu succes a 
Conferinței pentru securitate șl 
cooperare în Europa, România 
și-a manifestat hotărîrea de a-și 
aduce contribuția la punerea în 
aplicare a principiilor și anga
jamentelor înscrise în docu
mentele semnate,

România acționează tcu con
secvență pentru instaurarea u- 
nor relații de bună vecinătate 
și de cooperare strînsă între ță
rile balcanice, pentru transfor
marea acestei regiuni într-o zonă 
denuclearizată. România acțio
nează, de asemenea, împreună 
cu țările în curs de dezvoltare, 
pentru eliminarea subdezvoltă
rii și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, pen
tru abolirea definitivă a colonia
lismului și neocolonialismului, a 
politicii de apartheid, pentru 
trecerea la măsuri eficiente de 
dezarmare, fără de care nu se 
poate vorbi de destindere reală 
și cu atît mai puțin de securi
tate.

Congres național 
al tineretului 
din Mozambic

Președintele Frontului de 
Eliberare din Mozambic 
și președintele Republicii 
Populare Mozambic, Samora 
Machel, a anunțat, la deschi
derea lucrărilor primului 
congres național al tineretu
lui, întemeierea Organiza
ției Tineretului Mozambican 
(O.J.M.). La congres partici
pă aproximativ 200 de dele
gați din toate regiunile țării.

întemeierea O.J.M. — a 
declarat Samora Machel — 
corespunde politicii definite 
de FRELIMO la cel de-al 
3-lea congres al său. Una din 
sarcinile primordiale ale or
ganizației de tineret este de 
a promova edificarea unui 
stat de democrație populară. 
Tineretul va primi și sarcini 
proprii, cum ar fi construi
rea unor cartiere de locuit 
sau a șoselelor. Delegații Ia 
conferință — ale cărei lu
crări vor dura cinci zile — 
vor alege conducerea cen
trală a O.J.M. și vor exami
na Statutul și Programul or
ganizației.

Cotidianele de la Belgrad, agenția Tanlug se fac ecoul unor 
ample dezbateri ce au in centrul atenției problematica econo
mică. Ele au fost stimulate de agenda de lucru a parlamentului 
țării — Adunarea R.S.F. Iugoslavia — care are înscris ca punct 
prioritar elaborarea proiectului

Se subliniază, în context, că 
întregul complex al chestiunilor 
economice va constitui una din 
temele principale supuse spre 
dezbatere viitorului Congres, al 
XI-lea, al U.C.I., anunțat pentru 
anul viitor. A doua problemă — 
după cum releva într-o infor
mație agenția Taniug — va fi 
perfecționarea sistemului de 
autoconducere care, de aseme
nea, se corelează cu economia.

în cadrul stabilirii sarcinilor 
de plan pentru viitorul an se 
face, cum e și firesc, o analiză 
amănunțită a realizării indica
torilor economici din perioada 
în curs. Se apreciază că pro
ducția industrială va cunoaște, 
în acest an, un spor de 9—11 la 
sută, fiind, în același timp, în
deplinite cu succes sarcinile în 
sfera investițiilor, mai ales în 
energetică și minerit. în ce pri
vește agricultura — în aprecie
rea presei iugoslave — aceasta 
s-a caracterizat prin recolte 
reușite și chiar record la cerea
le, sfeclă, floarea-soarelui. Au 
fost luate măsuri în vederea în- 
magazinării și însilozării pro
ducției, care va avea un efect 
pozitiv direct asupra dezvoltării 
sectorului zootehnic.

de plan economic pe anul 1978.
Activizarea exportului con

stituie una din problemele afla
te în permanentă atenție, fiind 
considerată ca sarcină princi
pală și pentru anul viitor. 
Aceasta se află în directă cone
xiune cu necesitatea reducerii 
costului de producție, îmbunătă
țirea calității mărfurilor livrate 
pe piețele internaționale, ceea 
ce va conferi o mai mare capa
citate de concurență mărfurilor 
iugoslave.

Pe frontul investițiilor se vor 
bucura de prioritate și în anul 
viitor acele proiecte ce vizează 
dezvoltarea bazei proprii de 
materii prime și energetice. De
ficitul de energie obligă la efor
turi financiare sporite în impor
tul de carburanți fluizi. Și toc
mai de aceea, paralel cu ridi
carea unor hidrocentrale și ter
mocentrale noi, se extinde ex
tracția de cărbune brun și lig
nit, se adoptă măsuri pentru 
reducerea consumului de carbu
ranți și pentru o mai intensă 
utilizare a bazei proprii de ma
terii prime.

în cadrul dezbaterilor din adu
nare asupra noului plan se acor
dă atenția cuvenită politicii an
gajărilor, salariilor și prețurilor.

Dificultăți interne 
ale principalelor 
țări capitaliste

Să se pună capăt neîntîrziat acțiunilor 
agresive ale rasiștilor rhodesieni

împotriva Mozambicului!

R. F. GERMANIA. Aspect din timpul unei recente demonstrații a tineretului in sprijinul revendicărilor 
lor economice ți sociale

tate să se pună capăt practici
lor de modificare a caracteru
lui demografic și geografic al 
acestor teritorii.

„CARTEA ALBA ASUPRA 
ECONOMIEI MONDIALE IN 1977*

Economia principalelor țări ale 
lumii capitaliste continuă să se 
afle într-o stare de recesiune, 
iar speranțele asupra amelioră
rii în acest an a conjuncturii 
s-au dovedit a fi nerealiste. La 
această concluzie ajunge „Car
tea Albă asupra economiei 
mondiale în 1977", elaborată de 
Agenția de planificare economi
că de la Tokio și prezentată spre 
examinare Cabinetului de mi
niștri niponi.

încercările de a ameliora si
tuația, întreprinse de guvernele 
mai multor state occidentale, a- 
preciază autorii „Cărții Albe", 
nu au adus succesele scontate. 
Dimpotrivă situația s-a înrăută
țit. Continuă să se reducă ca
pacitățile de producție, fiind a- 
fectate ramuri tot mal noi. în 
această situație, șomajul are 
tendințe de creștere, devenind 
una din cele mal grave probleme 
sociale. Și în acest document se 
amintește că 40 la sută din tota
lul șomerilor înregistrați în ță
rile capitaliste dezvoltate din 
punct de vedere industrial îl 
reprezintă tineretul.

Agenția de planificare econo
mică menționează că în urma a- 
cestor serioase dificultăți inter
ne se accentuează contradicțiile 
economico-comerciale dintre Ja
ponia, S.U.A. și țările Pieței co
mune. Partenerii occidentali al 
Japoniei exercită presiuni re- 
clamînd reducerea de către par
tea niponă a soldului activ ob
ținut în schimburile comerciale, 
anularea limitelor la import și a 
altor bariere ridicate de Tokio în 
calea comerțului cu S.U.A. șl 
Piața comună.IN CONSILIUL

întrunit miercuri. Consiliul 
glrea, pe o perioadă de incă 
(lunilor Unite însărcinate cu . 

tare intre forțele siriene și israeliene pe înălțimile Golan.
In cadrul dezbaterilor consa

crate acestei probleme, repre
zentantul României, ambasado
rul Ion Datcu, a prezentat po
ziția țării noastre, relevînd că 
activitatea F.N.U.O.D. reprezintă 
o contribuție a O.N.U. la men
ținerea unor condiții favorabile 
pentru reglementarea pașnică a 
conflictului din Orientul Apro
piat.

Prezența, in continuare, în a- 
ceastă zonă a forțelor O.N.U. 
nu este un scop în sine, ci o 
măsură provizorie, de natură să 
permită țărilor interesate să 
inițieze negocieri, care să ducă 
la rezolvarea definitivă a con
flictului.

Decizia guvernului sirian de 
■ accepta prelungirea mandatu
lui forțelor O.N.U. vădește ho- 
tărlrea sa de a se acționa în 
favoarea păcii în regiune.

Reprezentantul român a apre
ciat eforturile depuse de secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, în vederea stabilirii 
cadrului politic pentru soluțio
narea conflictului din Orientul 
Apropiat și a exprimat speranța 
că eforturile intense, depuse pe 
diferite planuri, vor permite 
reluarea Conferinței de pace de 
Ia Geneva, cu participarea tu
turor părților interesate, in 
vederea reglementării globale a 
conflictului din Orientul A- 
propiat.

Ambasadorul țării noastre a 
opinat că este de datoria O.N.U., 
a Consiliului de Securitate, să 
stimuleze explorarea asiduă și 
continuă a căilor care ar putea 
duce la pace, asumindu-și un 
rol mal activ și mai eficace în 
această direcție.

România se pronunță pentru 
o reglementare globală a con
flictului, considerînd că o pace 
justă ți trainică trebuie să se 
bazeze pe retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocu
pate în timpul războiului din 
1967, pe soluționarea problemei 
poporului palestinian, potrivit 
aspirațiilor sale legitime, inclu
siv prin crearea unui stat pa
lestinian liber și independent și 
pe garantarea suveranității, in
tegrității teritoriale și a dreptu
lui Ia dezvoltare liberă și inde
pendentă a tuturor 
zonă.

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN 
■“ ............ DE SECURITATE

de Securitate a aprobat preiun- 
6 luni, a mandatului forțelor Na- 
supravegherea dezangajării mili- VIZITA PREȘEDINTELUI 

SOMALIEI IN ARABIA SAUDITA
Președintele Somaliei, Moha

mad Siad Barre, a sosit la 
Djeddah, venind de la Khartum, 
în cadrul unei vizite oficiale in 
Arabia Saudită.

statelor din

Special al 
a adoptat

Comitetul Politic 
Adunării Generale 
trei rezoluți condamnînd politi
ca guvernului israelian în teri
toriile ocupate în urma războiu
lui din 1967 și cerînd cu fermi-

Imagine din Bamako, capitala 
Republicii Mail

JOI, 1 DECEMBRIE
FAIR PLAY : Capitol (orele

8,15; 11,30; 13,45; 16; 18,13; 20,30); 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,15).

ULTIMA ESCAPADA A LUI 
OLSEN : Favorit (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15); Victoria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

PERLA : Eforie (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30).

INSULA EGRETELOR ARGIN
TII : Central (orele 9.15; 11,30 ; 
13,45; 16; 18; 20).

MAMA : Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15).

ARIPIOARA SAU PICIOR 1 
•cala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

Intensilicăreă colăborării in Bălcăni 
in interesul

ăl păcii și
popoăreior din regiune,
securității in Europă

>A.n sălile Muzeului de 
Iartă al Republicii So

cialiste România este 
deschisă, zilele acestea, 
expoziția „Balcanii — 

— zonă a păcii și înțelegerii în
tre popoare". Reunind lucrări de 
pictură și grafică ale unor artiști 
reprezentativi din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia, expoziția se înscrie ca o ini
țiativă de rezonanță in seria 
acelor manifestări culturale de 
amploare desfășurate la noi iu 
acest an, cit și în anii din urmă, 
cu participarea țărilor balcanice. 
Mai mult, această nouă acțiune 
întreprinsă la scară balcanică 
reprezintă, cu siguranță, o con
tribuție de seamă la adîncirea 
și întărirea prieteniei intre po
poarele din spațiul balcanic, o 
confirmare în plus că arta, prin 
substanța sa intimă, alături de 
celelalte sfere de activitate, poa
te constitui o punte importantă 
de legătură între spiritualități și 
popoare diferite, .preocupate în 
egală măsură de destinele ac
tuale ale continentului nostru 
european.

Statele situate în Peninsula 
Balcanică reprezintă un însem-

Nu o dată popoarele balcanice 
și-au căutat puterea în unire și 
înțelegere, existînd o bogată tra
diție a colaborării între aceste 
țări. îndelungata dominație 
străină și exploatarea feudală, 
colonialistă și imperialistă au 
fost dublate de procesul formă
rii unei conștiințe a intereselor 
comune care s-a înfiripat încă 
din anii primelor incursiuni 
străine în această parte a Eu-

și că, în consecință, pacea și 
securitatea pe continentul eu
ropean reclamă întărirea priete
niei și cooperării între țările 
balcanice. Dezvoltînd această 
idee, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU declara că „UNA 
DIN PRINCIPALELE PROBLE
ME IMPORTANTE ALE ÎN
FĂPTUIRII SECURITĂȚII EU
ROPENE ESTE ȘI FĂURIREA 
UNOR RELAȚII NOI ÎN BAL-

GURIND ASTFEL TRANSFOR
MAREA BALCANILOR ÎNTR-O 
ZONA A BUNEI VECINĂTĂȚI, 
A COLABORĂRII, PĂCII ȘI 
DESTINDERII, ÎNTR-O REGIU
NE LIPSITA DE ARME NU
CLEARE, ÎN CARE SA NU 
MAI EXISTE TRUPE MILITA
RE ȘI BAZE STRĂINE ȘI DIN 
CARE SA FIE ABOLITĂ CU 
DESĂVÎRȘIRE POLITICA DE 
FORȚA ȘI DE AMENINȚARE 
CU FORȚA".

Sînt cunoscute eforturile de
puse de România pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și a înțelegerii. În acest 
sens nu este lipsit de interes să 
amintim că țara noastră a pre
zentat, încă din 1957, cunoscuta 
propunere privind întreprinderea 
de acțiuni care să ducă la 
instaurarea unei largi colaborări 
intre toate statele balcanice,

mai departe bunele tradiții sta
tornicite lntr-un șir de domenii, 
România participă din plin la 
activitatea unor organisme co
mune șl consideră litilă con
stituirea unor noi asemenea or
ganisme, care, îmbrățlșînd cele 
mai variate sfere de activitate, 
să lărgească mereu cadrul aon- 
lucrării în Balcani.

Pe această linie se Înscriu șl 
acțiunile menite să intensifice 
continuu legăturile pe plan de

Poporul și tineretul român, 
care au susținut din primul 
moment lupta popoarelor a- 
fricane pentru libertate na
țională și socială, împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului șl 
și-a exprimat profunda solidari
tate față de eforturile depuse 
de tinerele state ale Africii pen
tru consolidarea independenței, 
a luat cunoștință, cu indignare, 
despre recentele acte agresive 
comise de regimul rasist rhode- 
sian împotriva Republicii Popu
lare Mozambic. Trupele invada
toare care au făcut uz de ar
mament greu, avioane, elicop
tere au comis în cursul opera
țiilor militare desfășurate pe 
teritoriul mozambican acte de o 
deosebită cruzime, producînd 
peste 1 000 de victime, dintre care 
majoritatea erau tineri, femei și 
copii. De asemenea, conform 
știrilor transmise de corespon
denții de presă, invadatorii s-au 
dedat la asasinarea răniților șl 
torturarea prizonierilor.

In timp ce politica de forță 
este tot mai puternic condam
nată pe plan mondial, la Națiu
nile Unite sau în alte foruri in
ternaționale, regimul rhodesian 
își intensifică, la un nivel fără 
precedent, atacurile împotriva 
populației pașnice mozamblca- 
ne. Regimul rasist de la Salis
bury se dovedește nu numai un 
crunt opresor al populației afri
cane din Rhodesia, dar, prin ac
țiunile întreprinse împotriva 
Mozambicului, prin suferințele 
provocate poporului mozambi
can, constituie un pericol per
manent la adresa păcii, securi
tății pe întreg continentul afri
can. Acțiunile agresive ale regi
mului rasist rhodesian în Mo
zambic au determinat, între al
tele, protestul energic al secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, al liderului Frontu
lui Patriotic Zimbabwe, Joshua 
Nkomo, al liderului Consiliului 
Național african din Rhodesia, 
Abel Muzorewa.

Opinia publică din țara noas
tră Înfierează la rlndul el, ta

modul cel mal energfic, noile 
acte de samavolnicie săvirșite 
de rasiștii rhodesieni, condamnă 
cu tărie acțiunile criminale ale 
regimului rasist de la Salisbury 
îndreptate împotriva Mozambi- 
cului. Așa cum s-a mal subliniat 
în repetate rînduri, țara noastră 
se pronunță în sprijinul luptei 
duse de popoarele lumii pentru 
lichidarea definitivă a colonia
lismului, neocolonialismului, a 
politicii rasiste și de apartheid, 
condamnă cu tărie acțiunile a- 
greslve ale rasiștilor rhodesieni 
și-și manifestă solidaritatea cu 
lupta pentru apărarea libertății 
și independenței încercatului 
popor mozambican.

Sentimentele de solidaritate 
militantă ale României socialis
te față de poporul mozambican 
și-au găsit elocventă ilustrare, 
de-a lungul anilor, așa cum este 
cunoscut, în sprijinul multila
teral — material, politic șl di
plomatic — acordat acestui po
por de-a lungul întregii sala 
lupte pentru neatirnare. Aceste 
sentimente au fost puse în mo
dul cel mai pregnant în eviden
tă de întîlnlrile de la București 
și de pe pămîntul african intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu șt 
tovarășul Samora Machel, și-au 
găsit Întruchiparea in Declara
ția solemnă comună, care expri
mă hotărîrea ambelor țări șl 
popoare de a dezvolta prietenia, 
colaborarea, solidaritatea dintre 
ele, în cela mal diverse domenii.

Poporul nostru, reaflrmin- 
du-și sentimentele de prietenie 
și solidaritate militantă cu po
porul mozambican, îșl exprimă 
protestul hotărlt față de ac
țiunile agresive ale rasiștilor 
rhodesieni, cere să se asigure 
respectarea cu strictețe a inde
pendenței și suveranității, a in
tegrității teritoriale a Mozambl- 
cului, îșl exprimă Încrederea 
fermă că lupta pentru lichida
rea totală șl definitivă a poli
ticii colonialiste și rasiste, pen
tru libertatea și neatlmarea Mo- 
aambiculul, a popoarelor Africii 
australe va fi Încununată de
succes. ..tu---.-.

Qafrica australă^]
;,ALEGERI" IN REPUBLICA SUD-AFRICANĂ

Spiritul novator al politicii 
externe românești in acțiune

ropei, a prins contururi mai cla
re la începutul secolului trecut, 
dezvoltîndu-se apoi tot mai 
mult. Această conștiință a inte
reselor comune s-a tradus în 
nenumărate acte și fapte de so
lidaritate șl întrajutorare în

CÂNI, INSTAURAREA IN A- 
CEASTĂ ZONA A UNEI AT
MOSFERE CARE SA PERMI
TĂ POPOARELOR RESPECTI
VE SĂ-ȘI CONSACRE INTE
GRAL ENERGIILE PROPĂȘIRII 
LOR ECONOMICE ȘI SOCIALE

Repere din tradiția bogată a colaborării interbalcanice
• 1930 — prima Conferință Balcanică — din 

acel an au început a fi organizate anual 
„Săptămînile balcanice*' și „Balcaniadele” 
sportive
— crearea Asociației Presei Balcanice

• 1931 - înființarea Federației Balcanice de 
turism

• 1932 — crearea Uniunii Medicale Balcanice 
și a Camerei interbalcanice de comerț șl 
industrie

• 1934 - constituirea Uniunii Balcanice a 
Matematicienilor

• 1936 - semnarea Convenției poștale șî de 
telecomunicații ; crearea Comitetului mari
tim balcanic

nat potențial material și uman : 
însumate, suprafața lor depășeș
te 1,5 milioane km.p. iar popu
lația trece de 100 milioane de 
locuitori. Dincolo de deosebirile 
de orînduire socială, apartenența 
la blocuri militare opuse sau 
neapartenența la grupări milita
re, există numeroase elemente 
precum vecinătatea, stadiul de 
dezvoltare pe care aceste state 
l-au atins, elemente care creea
ză în prezent condiții obiective 
pentru aprofundarea și extin
derea colaborării multiple în re
giune.

18,15; 20,30); Festival (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

CĂLUGĂRUL MISTERIOS: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Doina (orele 9,30; 11 ;
12.30; 14; 15,30).

REGĂSIRE : Doina (orele 18; 
20); Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20).

AL ȘAPTELEA CONTINENT : 
Feroviar (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18,15; 20.30); Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45 ; 
18; 20,15).

SONATĂ PE MALUL LACULUI: 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18, 20,15).

MARK POLIȚISTUL : Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 ;
20,15); Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15); Tomls (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Fla

1959 — înființarea de comitete naționale 
pentru colaborare și înțelegere în Balcani 
1963 — constituirea Asociației internațio
nale de Studii Sud-Europene
1966 - crearea Uniunii Arhitecților din ță
rile balcanice
1972 — Conferința permanentă a Ingineri
lor din Europa de Sud-Est
1976 — Reuniunea privind cooperarea eco
nomică și tehnică multilaterală în Balcani, 
desfășurată la Atena
1977 — Festivalul balcanic al folclorului
— Expoziția : „Balcanii - zonă a păcii șf 
înțelegerii între popoare".

lupta împotriva 
ne, care au dovedit că 
cînd au acționat împreună, cînd 
s-au ajutat reciproc, popoarele 
balcanice au putut obține rezul
tate remarcabile.

în zilele noastre, eforturile 
sînt îndretpate spre inițierea 
unei colaborări regionale multi
laterale. Nu este vorba, desigur, 
de un „regionalism" în sensul 
strict al cuvintului, de o Europă 
împărțită in regiuni diferite, ci, 
dimpotrivă, este vorba de a da 
expresie adevărului că Balcanii 
fac parte integrantă din Europa

asupririi străi- 
atunci

PAȘNICE, SA CONLUCREZE 
INTRE ELE IN MOD RECIPROC 
AVANTAJOS, IN SPIRITUL 
ÎNȚELEGERII DEPLINE. ÎN 
ACEST SENS, CONSIDERAM 
NECESAR SA ACȚIONĂM 
PENTRU EXTINDEREA CĂI
LOR DE COOPERARE A ȚÂRI
LOR BALCANICE IN VARIATE 
DOMENII, PENTRU LĂRGIREA 
CONTACTELOR ȘI REUNIUNI
LOR LA DIFERITE NIVELURI, 
INCLUSIV PENTRU CREAREA 
UNOR ORGANISME DE CON
LUCRARE IN DIFERITE DO
MENII DE ACTIVITATE, ASI-

avansînd ideea organizării unei 
conferințe la cel mai înalt nivel, 
care să examineze probleme le
gate de întărirea păcii în Bal
cani, neagresiunea reciprocă, 
rezolvarea pe căi pașnice a pro
blemelor litigioase. In anul 1959, 
guvernul român propune exami
narea și adoptarea unui „Tratat 
de înțelegere și securitate co
lectivă a regiunii balcanice". 
Tot la inițiativa României, în 
1965, cea de-a XX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat rezoluția intitulată „Ac
țiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate între statele europene 
aparținînd unor sisteme sociale 
și politice diferite". Inițiativele 
României cu privire la Balcani 
au fost reluate și îmbogățite ul
terior, constituind o permanentă 
preocupare a activității externe 
a statului nostru ; nu există un 
document de partid sau de stat 
care, abordînd probleme ale vie
ții internaționale, să nu facă 
referiri concrete la Balcani, ex- 
primînd hotărîrea țării noastre 
de a-și lărgi continuu co
laborarea cu celelalte țări bal
canice și de a acționa pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și înțelegerii.

Aria conlucrării între țările 
din Peninsula Balcanică este, 
practic, inepuizabilă, neexistînd 
nici un domeniu în care ele să 
nu-și poată conjuga eforturile în 
vederea progresului mai rapid 
al fiecăreia, al propășirii tuturor 
națiunilor din zonă. In acest 
context, acționînd pentru a îm
bogăți continuu conținutul co
laborării interbalcanice, ducînd

Acțiuni pe linie 
de tineret
— Intilnirea tineretu

lui și studenților din țările 
balcanice și din zona Mării 
Adriatice
1961 - Intilnirea reprezen
tanților tineretului sătesc 
din țările regiunii Balcani
lor și Mării Adriatice
1962 - Intilnirea conducă
torilor organizațiilor de 
copii din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adria
tice
1965 - 
tanților 
Balcani 
1965 - 
lor din 
zona Mării Adriatice
1976 — Primul Congres 
balcanic al Teatrului stu
dențesc
1977 - Masa rotundă a ti
nerilor creatori din țări 
balcanice : „Arta - mesa
ger al păcii".-

Intilnirea reprezen- 
universitaților din

Intilnirea studenți- 
țările balcanice și

tineret, Intre organizațiile pro
gresiste, democrate, ale tinerei 
generații din aceste țări, pentru 
o mai bună cunoaștere recipro
că, pentru educarea ei în spiri
tul idealurilor de pace, colabora
re și securitate, de respectare a 
tradițiilor și năzuințelor tuturor 
popoarelor. U.T.C. și U.A.S.C.R., 
în spiritul politicii partidului și 
statului nostru, își intensifică 
prietenia și colaborarea cu orga
nizații de tineret din țările bal
canice, apreciind că aceasta co
respunde intereselor tuturor po
poarelor din zonă.

Pe de altă parte, obiectivele 
de cooperare economică realizate 
deja sau aflate în stadiu de pro
iect, între țările balcanice, re
flectă tendințele pozitive din 
viața continentului și a zonei 
Peninsulei Balcanice. în această 
lumină, România socialistă este 
hotărîtă să-și aducă și de acum 
înainte întreaga contribuție la 
asigurarea unei atmosfere de 
trainică înțelegere și colaborare 
între țările balcanice potrivit 
intereselor fundamentale ale 
tuturor popoarelor regiunii, ale 
cauzei păcii și conlucrării pe 
continentul european și în lume.

RODICA ȚEPEȘ

Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria): PUNGUȚA CU DOI BANI
— ora 10; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : CUNUNA DE FRU
MUSEȚI — ora 19,30; Teatrul 
Evreiesc : ȘOMAJ FĂRĂ RASĂ
— ora 19,30).

mura (orele 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

LUMEA ANIMALELOR : Fla
mura (ora 9).

BUZDUGANUL CU TREI PE- 
CEȚI : Progresul (orele 15,30; 19).

FAGĂDUIALA : Bucegl (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT : Lira (orele 10; 12; 16;
18; 20).

ȚINUTUL UITAT DE TIMP : 
Giuleștl (orele 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20); Miorița (orele 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20).

CHIRURGII : Drumul Sării (o- 
rele 16; 18; 20).

IARNA BOBOCILOR : Ferentari 
(orele 15.30; 17,45; 20); Flacăra (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SURISUL MAMEI : Volga (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

DANKA : Cotrocenl (orele 10 ; 
12; 14; 16; 18; 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE : Pacea (ora 16).

MARELE SINGURATIC : Pacea 
(orele 17; 20).

CĂPITAN LA 15 ANI : Floreas- 
ca (orele 9; 11; 13).

PIESĂ NETERMINATA PEN
TRU PIANINA MECANICĂ S 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20).

SUFERINȚELE TlNĂRULUI

WERTHER : Viitorul (orele 15,30; 
17.45; 20).

RĂPIREA FECIOARELOR: Mun
ca (orele 9.15; 11,30; 13,30; 15,45 ; 
18; 20).

CORSARUL NEGRU : Popular 
(orele 16; 19).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE S 
Cosmos (orele 16; 18; 20).

^z&teatre
Opera Română : TRUBADURUL 

— ora 19; Teatrul Național (Sala 
Mare) : PERIPEȚIILE BRAVULUI

SOLDAT SVEJK — ora 19,30; 
(Sala Mică) : ÎMBLINZIREA
SCORPIEI — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : PATIMA FĂRĂ 
SFIRȘIT — ora 19,30; Teatrul 
Mic : RAȚA SĂLBATICĂ — ora 
19,30; Teatrul Giuleștl : REGELE 
IOAN — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : VARIETĂȚI ÎN
PLIC — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) s VARIETĂȚI 
PE PORTATIV — ora 19,30 ; (Sala 
Victoria) : LASĂ SUPĂRAREA-N 
HOL — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : PINOCCHIO — ora 10;

Alegătorii albi din Republica 
Sud-Afrlcană s-au prezentat, 
miercuri, la urne în cadrul unui 
scrutin anticipat. Climatul de a- 
patie în care s-a deschis scru
tinul, remarcă Agenția France 
Presse, este generat de absența, 
de decenii, a oricărei surprize 
în ce privește rezultatul acestor 
consultări. Ca șl precedentele, 
așa-zisele „alegeri" generale de 
la 30 noiembrie 1977 privesc în 
exclusivitate populația albă sud- 
africană, care reprezintă mai 
puțin de o șesime din întreaga 
populației a țării.

„Cel 18 milioane de negri nu 
pot participa la vot. Pentru el, 
spunea Nthato Motlana, pre
ședintele Comitetului grupului 
de conducere al populației afri
cane din Soweto, aflat în pre-, 
zent în închisoare, aceste ale
geri așa-zise generale, limitate 
la corpul electoral al albilor, nu 
sînt relevante. Populația Africii 
de Sud nu are nici un cuvînt de 
spus în politica regimului și, în 
ultimă instanță, acest scrutin nu 
are nici o semnificație pentru 
locuitorii de culoare", a sublini
at el.

Actualele „alegeri" survin în- 
tr-un moment de puternice pre
siuni interne și internaționale 
asupra guvernului sud-afrlcan 
de a-șl schimba politica sa ra
sistă de apartheid. Anunțarea 
lor a avut loc la o săptămină

după asasinarea in închisoare; 
de către poliția sud-africană, a 
militantului de culoare Steve 
Bilțo șl cu puțin timp Înainte 
de lansarea unui amplu val de 
represiuni In care zeci de mlll- 
tanți africani au fost arestați, 
18 organizații antiapartheid au 
fost interzise, iar trei publicații 
cu vederi Înaintata au fost În
chise.

Deși sistemul polițienesc In 
care se desfășoară scrutinul va 
asigura, fără nici o Îndoială, 
după cum apreciază observato
rii, victoria Partidului Național 
al premierului Vorster, se aș
teaptă ca opoziția să se întă
rească. Colin Eglin, lider al 
Partidului Federal Progresist, a- 
firma că „R.S.A. are nevoie de 
o opoziție care să stăvilească 
aroganța tot mal mare a Parti
dului Național... Această opozi
ție va pune întrebări care tre
buie puse, va expune eșecurile 
guvernului și va prezenta alter
native".

Un tribunal al autorităților ra
siste din Johannesburg a con
damnat 6 persoane de culoare 
la închisoare, pe termene va
riind între 12 șl 30 de ani sub 
„acuzația" de activități ilegale 
și incitare a populației împotri
va menținerii „legii și ordinii1-, 
informează agenția Reuter.
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• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
APEL LA GREVA GENERALA IN 

FRANȚA
Principalele centrale sindicale 

din Franța — C.G.T., C.F.D.T. 
și F.E.N. — au lansat astăzi un 
apel comun către toți membrii 
lor pentru a participa joi Ia o 
grevă generală de 24 de ore în 
sprijinul revendicărilor oameni
lor muncii privind îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și 
viață.

DECLARAȚIE COMUNA 
POLONâ-ITALIANĂ

Declarația comună polono- 
Italiană semnată de primul mi
nistru al Italiei, Giulio An
dreotti, și primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, 
exprimă hotărîrea părților de a 
colabora pe baza principiilor 
Cartei O.N.U., respectînd și în
făptuind toate prevederile Ac
tului final de la Helsinki. Do
cumentul subliniază necesitatea 
dezvoltării unui dialog direct, 
liber și sincer între statele eu
ropene, pe baza egalității tutu
ror, a respectării suveranității

PROGRAMUL 1

16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 
16,35 Curs de limbă rusă. 17,05 
Pentru timpul dv. liber, vă re
comandăm... 17,20 Partidul e lu
mina. Cîntece patriotice Interpre
tate de corul ansamblului „Rap
sodia Română". 17,40 Reportaj pe 
glob: Ghana. 18,00 Consultații ju
ridice. 18.20 In înttmplnarea Con
ferinței Naționale a P.C.R. „Te
melii de țară nouă". Documen
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de

șl independenței, a neamestecu
lui în treburile interne ale al
tor state. Părțile s-au pronun
țat pentru adîncirea destinderii, 
pentru măsuri concrete în do
meniul dezarmării.
• LEONID BREJNEV, secre

tar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit pe Abdel Halim Khad- 
dam, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Arabe Siriene, 
aflat în Uniunea Sovietică în
tr-o vizită de prietenie.

în cadrul întrevederii, Ia care 
a participat și Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., au fost discutate pro
bleme referitoare la situația din 
Orientul Mijlociu și la dezvol
tarea relațiilor sovieto-siriene.
• TRIBUNALUL MILITAR 

SUPERIOR EGIPTEAN a con
damnat miercuri la moarte un 
grup de cinci extremiști care 
au asasinat, în luna iulie, anul 
acesta, pe Mohamed Hussein El 
Zahabi, fost ministru pentru bu
nurile religioase.

tar. 18,50 Iugoslavia — prezent și 
viitor. 19,00 Cîntarea României. 
„Unirea" — dans tematic prezen
tat de echipa Uzinelor din Reșița. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
In întîmpinarea Conferinței Na
ționale a p.c.R. 19,50 1 Decembrie 
1918. „Noi vrem să ne unim cu 
țara". Documentar TV. 20,10 Ora 
tineretului. 21.10 Recital de poe
zie șl muzică românească. 21,40 
Stelele cînteculul șl dansului. 22,20 
Telejurnal.

PROGRAMUL 2

19.50 Covorul persan — de !a 
meșteșug la artă în realizarea 
vestitelor covoare. Film docu
mentar. 20,00 Concertul orches
trei simfonice a Radioteleviziunii. 
In pauză: Telex; Un fapt văzut 
de aproape. 22,00 Mal aveți o în
trebare? Viața rațională — sănă
tate. Mișcarea — medicament 
IdeaL
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