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Dind glas sentimentelor de adincă mulțumire față de prețioasele indicații primite 
din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul deschiderii noului an 

universitar, studențimea țării se angajează:

VOM ÎNVĂȚA BINE, 
VOM MUNCI CU STRĂDUINȚĂ 
PENTRU A FI DE FOLOS PATRIEI
In pagina a V-a : TELEGRAME adresate de studenții și cadrele 

didactice din toate centrele universitare, C. C. al P. C. R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

s>$$

>>

0 vibrantă și emoționantă manifestare a patriotismului sodalist, 

a hotăririi de a urma neabătut politica partidului

ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
’ Satu Mare a sărbătorit 

un mileniu de existență
• Secretarul general al partidului, însoțit de 

tovarășii Paul Niculescu-Mizil și Mihai Gere a 
sosit la Satu-Mare, venind de la Cluj, unde s-a 
întîlnit cu oamenii muncii din această parte a 
țării în cadrul vizitei sale de lucru și cu prilejul 
deschiderii noului an de învățămînt universitar.

• De-a lungul traseului, la Gherla, Dej, Som- 
cuța Mare, sau Baia Mare, ca și in numeroase 
comune, un mare număr de locuitori l-au

Ceaușescu. și-ou expriaeot bvcvria dc o avea • 
mijlocul lor pc iubito! coodocâtor al poponw 
nostru.

• Ut oocg m, frvctooj. a avut loc intre 
creOarel otMrc. ai perfidului și colectivele 
reprwderio» vizitate.

sătmăreanâ a lost pi t gătiți» 
fire de toți locmtori orasUwi
ghiari, geraara și de alto

Mole de partiapoati la mitingul jubiliar 
eegoțet ia conducătorului partidului

*• sto&dsâ «Matceoscâ cu toate forțele pen- 
•r» -'Oe-ocrv-ec ane nai u- ui in patru ani și cinci

Cuvântarea tovarășului
3

Consfiui de Stat al

Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU DECRET
PRIVIND CONFERIREA ORDINULUI

la adunarea populară a oamenilor muncii .STEAUA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA" 
CLASA I MUNICIPIULUI SATU MARE

din municipiul Satu Mare 1b

hr la

.ta trecutului istoric al municipiului Satu 
oduse de locuitorii săi in decursul veacuri- 

h popor pentru indeplinirea idealurilor de 
soci.al, precum și pentru participarea activă

SUB SEMNUL 
ANIVERSĂRII 

REPUBLICIISUCCESE DE PRESTIGIUÎN INDUSTRIE
• STAȚIA de utilaje de 

construcții și transporturi a- 
parțimnd Trustului județean 
de construcții Galați a înde
plinit planul pe 10 luni. Con
form calculelor preliminare, 
acest colecția ca realiza su
plimentar pină la sfîrșitul lunii 
octombrie o producție globa
lă și marfă în valoare de 
28 200 000 lei la activitatea 
industrială.

• ÎNTREPRINDERILE in
dustriale din judeful Iași care 
au Îndeplinit sarcinile de plan 
pe primele nouă luni cu cinci 
zile mai devreme au realizat o 
producție suplimentară In va
loare dc peste 150 de milioane 
de lei. Au fost date, astfel pes
te prevederi, circa 5 500 tone de 
țevi din oțel și profile Îndoite, 
500 tone de fibre și fire polies- 
terice ș.a.

Și-au îndeplinit sarcinile anuale ale planului 
valoric

• ȘANTIERUL de la Govora al întreprinderii „Energo-mon- 
taj" a îndeplinit cu trei luni mai devreme, sarcinile anuale ale 
planului valoric. Acest colectiv care are în sarcină lucrările de 
extindere a Centralei electro-termice Govora cu 2 grupuri 
electrogene de 50 mw fiecare, a montat pină în prezent cel de-al 
doilea cazan de 430 tone abur pe oră, liniile stației de tratare 
chimică a apei ca și conductorii de înaltă, medie și joasă ten
siune.

Direcția județeană de statistică Sibiu
ne comunică

• BILANȚUL în
cheiat de Direcția 
județeană de statis
tică Sibiu .evidenția
ză rezultatele re
marcabile obținute 
în activitatea indus
trială de întreprin
derile sibiene în ce
le nouă luni care au 
trecut de la începu
tul anului. Produc
ția realizată în acest 
timp este cu 864 mi
lioane lei mai mare

decît cea obținută 
în perioada cores
punzătoare a anului 
trecut, ceea ce în
seamnă că ritmul 
de creștere planifi
cat a fost depășit. 
Unitățile sibiene au 
dat în această pe
rioadă peste plan 
131 tone de oțeluri 
aliate, 3 750 tone 
metale neferoase, 
peste 4 600 tone pro

duse chimice, ma
șini pentru industria 
materialelor de con
strucții și cea ali
mentară în valoare 
de 7,2 milioane lei, 
89 000 perechi încăl
țăminte, 239 000 mp 
țesături textile, con
fecții în valoare de 
12,3 milioane lei, 322 
tone unt, 16 tone 
fructe și legume, și 
alte produse.

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă a- 

dresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului și ju
dețului Satu Mare, un căl
duros salut din partea Comi
tetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România. (Aplauze 
puternice ; urale).

Pentru mine și pentru cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului constituie 
o deosebită plăcere să partici
păm, împreună cu dumnea
voastră, Ia sărbătorirea unui 
mileniu de existență documen
tară a municipiului Satu Mare. 
(Aplauze puternice). Folosesc 
acest prilej pentru a vă adresa 
dumneavoastră, tuturor locui
torilor municipiului, cele mai 
calde felicitări, atit pentru săr
bătorirea unui mileniu de isto
rie a localității in care trăiți, cit 
și pentru acordarea înaltei dis
tincții a patriei noastre, „Steaua 
Republicii". Decernarea acestei 
decorații marchează importanța 
evenimentului istoric pe care il 
aniversăm și, totodată, sublinia
ză aprecierea pe care partidul 
și statul nostru o dau activității 
oamenilor muncii din muni
cipiul Satu Mare, consacrată 
onerei de construcție a societă
ții socialiste în România. (A- 
plauze puternice, urale : se 
scandează: „Ceaușescu-P.C.R.”).

Sărbătorim in acest an un 
mileniu de existență documen
tară a municipiului, dar istoria 
acestei localități se pierde in 
timpuri străvechi. încă de pe 
vremea statului dac al Iui 
Bucrebista. pe teritoriul de as
tăzi al municipiului exista o lo
calitate înfloritoare. Izvoarele 
istorice vorbesc, de asemenea, 
de existența pe aceste melea
guri a unui mare și puternic 
voevodat — cel al lui Menomo- 
rut. Apoi, alături de populația 
băștinașă, pe aici s-a așezat 
populația maghiară. A început 
astfel conviețuirea milenară a 
românilor și maghiarilor, care, 
muncind și luptînd împreună, 
au ridicat tot ceea ce există as
tăzi pe aceste meleaguri. Ei au 
avut de înfruntat multe greu
tăți. au trebuit sâ ducă multe 
bătălii împotriva asupritorilor.; 
Muncind și luptînd împreună.: 
au învățat să se cunoască și săț 
se prețuiască. S-a creat o ade
vărată frăție între oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri , 
care, unindu-și eforturile pen
tru făurirea unei vieți mai 
bune, mai fericite, nu țin 
seama de nici o deosebire 
de naționalitate. (Aplauze pu
ternice, urale : se scandează : , 
,,Ceaușescu-P.C.R.“).

încă in 1380 iobagii români 
ți maghiari s-au ridicat im-

p re ani împotriva fruJililtr. In 
războiul Uraaitor euatus
Doja. românii fi ■ighiini an

Aici a poposit ia aaul Nd W- 
hai Viteaza] ea nantea ML Wa- 
cările revoluționare1 4ia 17VJ— 
1711. conduse de Fmrtv Ka-
koezi II au reunii «ab icUir 
dul pe care era serrs Jvau u 
patrie, pentru libertate” pOM- 
îația români si maghiară. Răs
coala lui Horia. CI «yen, și C--

râsunet și pe meleagurile săt
mărene. Beăatețla *■ N*. • 

importante de colaborare intre 
români și unguri ta lupta îm
potriva asupritorilor. Este cu
noscută. totodată. activitatea 
desfășurată de Virile luei- 
pe aceste meleaguri, precum c 
participarea sătmărenilor la 
realizarea statului national ro
mân în 1918. Este, de aseme
nea, vie in mintea noastră tra
diția revoluționari a clasei 
muncitoare din municipiul
dumneavoastră, participarea 
mărenilor la greva generală 
din 1920. precum si la luatele 
desfășurate in perioada dintre 
cele două războaie mondiale 
împotriva jugului asupririi bur- 
ghezo-moșierești. Este cunos
cută, totodată, participarea ae- 
tivă a sătmărenilor la lupta 
împotriva fascismului. pentru 
eliberarea patriei. Putem spune 
acum. Ia această sărbătoare, că 
istoria milenară a municipiului 
Satu Mare este strins legată de 
conviețuirea frățească, de mun
ca și lupta comună a românilor 
si maghiarilor. Viața i-a învă
țat că trebuie să conlucreze în
totdeauna strins uniți, să șe 
opună întotdeauna asupririi, 
politicii de învrăjbire națională, 
să facă totul pentru a întări 
solidaritatea și frăția de mun
că și luptă, constituind un tot 
unic în eforturile pentru edifi
carea socialismului și comunis
mului in patria noastră comu
nă ! (Aplauze puternice, urale, 
se scandează : „Ceaușescu-
P.C.R.").

Cunoașteți cit de dinamic s-a 
dezvoltat, după eliberare, mu
nicipiul Satu Mare. Este sufi
cient să menționez că in 1971 
s-a realizat numai în două zile 
și jumătate întreaga producție 
industrială a județului din 1938. 
(Aplauze prelungite). Vă în
chipuiți. tovarăși, produceți de 
fapt, acum într-un an, cit s-ar 
fi produs, la nivelul lui 1938. 
în mai bine de 100 de ani. lată 
ce progres a cunoscut în anii 
socialismului municipiul Satu
Mare 1 (Aplauze, urale). Orașul 
dumneavoastră s-a dezvoltat
puternic atit în ce privește nu
mărul populației — ajungind la

■om peMcfi PortKMoi Comunist Român de făurire a 
sece re muiaiateral dezvoltate in patria noastră,
J mineri c 1 000 de ani de existență atestată do-

C, de Sts*, oi Republicii Socialiste România 
DECRETEAZĂ:

AZ^COt LA C - Se conferă ordinul „Steaua Republicii So- 
ceise laeaw” claia I municipiului Satu Mare.

Presedintele Consiliului de Stat 
NICOLAE CEAUȘESCU

în pag. a 5-a:

Mesajul adresat 
de tovarășul

Ion Gheorghe Maurer 
reuniunii Prezidiului Consiliului 

Mondial al Păcii

Tînărul
în organizația
revoluționară

9

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

S-a discutat de multe ori și cu prea mare ostentație des- 
' pre alienare, în legătură cu trăsăturile caracteristice ale se- 
' colului nostru, subliniindu-se individualismul, cufundarea în 
1 eul confuz și imposibilitatea comunicării. Fără îndoială, avem 

de a face în acest caz cu realitatea unei lumi care și-a pier- 
1 dut idealurile și încrederea în substanța rațională a limba- 
1 jului și a acțiunii omului asupra naturii și societății. Intr-o 
' asemenea perspectivă nu mai rămine nimic nealterat, nimic 
1 neatins de boala fără leac a disoluției încete, a înserării 
' spirituale. Molloy, personajul lui Beckett, renunță treptat- 
' treptat la orice punte de legătură cu lumea, incoerența lui se 

acuză, membrele înțepenesc unul după altul, el se cufundă 
' în amurgul unei morți imposibile, cum ar spune un critic. 

Societatea, comuniunea de idealuri nu mai înseamnă nimic 
pentru un asemenea tip de umanitate, dorința de construcție 
nu mai există, lată infernul, putem spune, iată sfîrșitul lipsit 
de orizont, ecranul opac al unei morți întinsă pe durata vieții ! 
Dar cit de tare greșesc cei care consideră o asemenea per
spectivă drept cea mai semnificativă I Cit de teribilă este 
eroarea celor ce nu văd alături soluția existențială oferită 

, de mișcarea revoluționară, sensul mare al vieții colective, ai 
' solidarității de clasă și al luptei comune pentru justiția so- 
' cială !

Am citit recent mărturisirea unui revoluționar, a unui acti- 
, vist de partid cu funcții de răspundere în stat. Tovarășul Ion 

Gheorghe Maurer și-a dedicat viața muncii în partidul co- 
, munist, mărturisind că a putut să depășească dificultățile, și 

chiar e’itările 
luptă, datorită 
mului comun.

care apar pe parcursul unei întregi vieți de 
spiritului de solidaritate cu tovarășii săi, dru- 

Era profesiunea de credință a unui comunist

(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU ÎN ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚUL SATU MARE
Cel mai de nord municipiu 

de pe harta țării, Satu Mare, a 
împlinit un mileniu de existen
ță atestată documentar. Glorio
sul jubileu, care a polarizat en
tuziasmul tuturor celor 90 000 
de locuitori, mîndri de străve
chea istorie a orașului lor, a că
pătat o\ mare strălucire prin 
prezența la sărbătoare a condu
cătorului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Secretarul general al parti
dului a sosit la Satu Mare în 
dimineața zilei de 3 octombrie, . 
venind din Cluj, unde s-aîniH- 
nit cu oamenii muncii din aceas
tă parte a țării în cadrul vizitei 
sale de lucru și cu prilejul des
chiderii noului an de învăță- 
mînt universitar.

La plecarea din Cluj, zeci de 
mii de cetățeni au ieși! pe stră
zile municipiului pentru a-și 
lua rămas bun de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, salutîndu-1 
cu multă căldură. Răsună urale 
și ovații. Secretarul general al 
partidului răspunde manifestă
rilor prietenești adresate de clu
jeni.

Tn Piața Victoriei, în centrul 
orașului, o gardă de onoare 
formată din militari, membri ai 
gărzilor patriotice și tineri din 
detașamentele de pregătire pen
tru apărarea patriei, prezintă o- 
norul comandantului suprem al 
forțelor noastre armate. Se in
tonează Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă garda de onoare.

Apoi, adresîndu-se miilor de 
oameni ai muncii adunați în 
piață, secretarul general al par
tidului mulțumește muncitori
lor, intelectualilor, întregii 
populații clujene, pentru primi
rea călduroasă făcută pe tot 
parcursul vizitei, le urează noi 
succese în îndeplinirea, angaja
mentelor luate pentru înfăptui
rea actualului plan cincinal în 
patru ani și jumătate, multă să
nătate și fericire.

Tn aplauzele și oralele cluje
nilor, coloana de mașini se în
dreaptă spre Satu Mare. Aceeași 
primire călduroasă a fost rezer
vată conducătorilor de partid și 
de stat la Gherla, Dej și în ce
lelalte localități de pe traseu. 
Pînă la ieșirea din județul Cluj, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat au fost însoțiți de tova
rășul Aurel Duca, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean de par
tid Cluj, de alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat.

Pînă la Satu Mare, se străbat 
comune frumoase din județele 
Sălaj și Maramureș. Mii de ță
rani cooperatori salută cu en
tuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. La Șomcuta Mare, 
coloana de mașini se oprește în 
centrul localității, unde se adu
naseră toți locuitorii comunei și 
alți cooperatori din satele înve
cinate. Era de față tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al 
Comitetului județean Maramureș 
ai P.C.R. Prin aplauze și urale, 
cei prezenți își exprimă bucu
ria de a avea în mijlocul lor pe 
iubitul conducător al poporului 
nostru. Se scanda „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceausescu și po
porul

Conducătorii de partid și de 
stat trec apoi prin orașul Baia 
Mare, întîmpinați de oamenii 
muncii de aici în aceeași atmo
sferă entuziastă și. ajung, la 
ora 10, în Satu Mare.

Aniversarea celor 10 veacuri 
de istorie sătmăreană a fost pre
gătită cu mare însuflețire și dă
ruire de toți locuitorii orașului
— români, maghiari, ger
mani sau de alte naționalități
— într-o impresionantă unitate. 
Zorii zilei de marți au surprins 
străzile, casele, marile edificii, 
în ipostaza lor cea mai sărbă
torească.

La sosirea în oraș a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, mii 
de oameni, unii veniți din alte 
localități ale județului, trăiesc 
clipele de emoție și bucurie 
proprii marilor evenimente, o- 
vaționează și aclamă îndelung.

Împreună cu secretarul gene
ral al partidului au sosit tova
rășii Paul Nlculescu-Mizil și 
Mihai Gere.

Un- cald cuvînt de bun sosit 
în orașul milenar este rostit de 
tovarășul Iosif Uglar, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consi
liului popular ' județean Satu 

. Mare.
O companie militară, împreu

nă cu detașamente ale gărzilor 
patriotice și formații de pregă
tire a tineretului pentru apă
rarea patriei, prezintă onorul. 

■Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Primarul municipiului, Va- 
șile Gîta, înmînează tovară
șului Nicolae Ceaușescu cheia 
de aur a orașului milenar.

La rîndul lor, pionierii. îm
preună cu un grup de copii în- 
veșmîntați în tradiționale cos
tume oșenești, oferă flori con
ducătorului iubit, îl înconjoară 
cu dragoste, într-o revărsare 
spontană de recunoștință si 
stimă.

Sătmărenii au multe și înte
meiate motive să-și exprime cu 
cel mai fierbinte entuziasm 
bucuria de a se reîntîlni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
care l-au avut întotdeauna ală
turi, și în momentele marilor 
satisfacții ale muncii împlinite, 
ca și în clipele de grea încerca
re din mai 1970. Atunci, cînd 
mîndrul lor oraș a avut atît de 
mult de suferit de pe urma 
inundațiilor, locuitorii Satului 
Mare au simțit cu emoție și i- 
mensă recunoștință cît de mare 
este ajutorul partidului. Cuvin
tele de îmbărbătare rostite a- 
tunci de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au avut mult timp 
ecou în inimile lor. aducînd în
credere și speranță. Sătmărenii 
au simțit din plin sprijinul de 
tovarăș și de frate al întregii 
țări, au lecuit rănile orașu
lui. făcîndu-1 să renască. Și, 
iată, acum, la numai doi ani și 
eîteva luni de la acele zile zbu
ciumate, orașul Satu Mare își 
sărbătorește mileniul, mai fru
mos și mai înfloritor ca oricînd.

★
Lozinca de astăzi, îmbrățișa

tă de toți oamenii muncii din 
industria județului este : Cinci

nalul în patru ani și cinci luni. 
Această chemare aveam s-o re- 
întîlnim la intrarea în Fabrica 
de mașini casnice și emailate 
„23 August", prima din unită
țile orașului vizitate în această 
zi festivă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La intrarea în întreprindere, 
secretarul general al partidului 
este intîmpinat de Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare. Sute 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni, fac o primire entuziastă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimînd emoționați profun
dele lor sentimente de stimă și 
prețuire față de conducătorul 
iubit al partidului și statului.

Vizitind secțiile secretarul ge
neral al partidului a apreciat 
folosirea judicioasă a spațiilor 
de lucru, prin utilizarea conve- 
ioarelor aeriene, recomandînd 
extinderea soluțiilor tehnologi
ce utilizate și in alte întreprin
deri.

In halele de producție reapa
re permanent o chemare mobi
lizatoare la folosirea eficienta a 
timpului de lucru.

— Cum merge treaba, se in
teresează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-se munci
torilor.

— Bine, tovarășe secretar ge
neral, răspunde in numele lor, 
tînărul maistru montor Traian 
Popovici. Angajamentul pe care 
ni l-am luat în lumina docu
mentelor Conferinței Naționale 
a partidului, acela de a realiza 
cincinalul în 4 ani și cinci luni 
îl vom duce la bun sfîrșit. Vă 
asigurăm că așa vom face.

Oaspeții sînt invitați să vizi
teze expoziția de concepție și 
cercetare a fabricii.

Vizita ia sfîrșit în aplauzele 
și uralele sutelor de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzinei 
sătmărene, mîndri de a-1 fi avut 
ca oaspete pe conducătorul par
tidului și statului.

în continuarea vizitei, secre
tarul general al partidului este 
oaspetele colectivului Uzinei 
„Unio", producătoare de utilaje 
miniere, întreprindere pe lingă 
care funcționează și grupul u- 
nităților constructoare de ast
fel de utilaje din întreaga țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceiîalți conducători de partid și 
de stat care-1 însoțesc sînt în
tîmpinați de loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, de directorul general, 
al întreprinderii, ing. Vasile 
Cădariu.

Se vizitează principalele sec
toare de producție ale unități
lor sătmărene. Un prim popas 
are loc la secția de sculărie ce 
se caracterizează printr-un pro
nunțat grad de mecanizare al 
producției. Oaspeții sînt conduși 
apoi la atelierul de roți dințate, 
Piese ce au o mare pondere în 
producția de utilaj minier.

Ca și -pe parcursul celorlalte 
momente ale vizitei, secretarul 
general al partidului se intere
sează despre condițiile de mun
că și viață ale oamenilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se întreține cu frezorul Iosif 
Savu asupra procedeelor de lu
cru în fabricarea acestor com
plicate piese, cît și despre ca
tegoria de încadrare și salari
zare. Tînărul muncitor exprimă 
mulțumirea față de grija pă
rintească pe care o acordă par
tidul, personal conducătorul lui, 
tineretului.

Vizitînd secțiile de prelucrări 
mecanice și montaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză îndeaproape de preocuparea 
proiectanților și cercetătorilor 
pentru crearea tinor utilaje mo
derne de mare putere și cu 
greutate specifică redusă.

în discuția care are loc, lăcă
tușul Șuta Felician sj maistrul 
Toth Gavril informează pe se
cretarul general al partidului 
despre desfășurarea procesului 
de producție la această Impor
tantă verigă a întreprinderii. Se 
vizitează sectoarele de trata
mente termice, prima unitate 
de acest gen din țară, concepută 

■și realizată în întregime cu 
forțe proprii. Ea satisface pe 
deplin necesitățile uzinei, iar 
utilajele de care dispun permit 
aplicarea unor procedee moder
ne. La forjă, oaspeții sînt în
tîmpinați de Eroul Muncii So
cialiste Mihai Pop, șeful secției, 
de ceilalți muncitori aflați în 
schimb.

Oaspeții se opresc apoi pe 
platforma amenajată în aer li
ber, unde sînt expuse principa
lele produse ale constructorilor 
de utilaje miniere : mașini de 
încărcat, locomotive, trolii, 
transportoare, electropalane, și 

alte eîteva zeci de utilaje spe
cifice.

în încheierea vizitei la aceas
tă întreprindere, conducătorul 
partidului și statului nostru a- 
preciază calitatea produselor, 
adresează constructorilor de uti
laj minier felicitări pentru rea
lizările obținute și le urează 
în continuare noi succese în ri
dicarea nivelului tehnic al pro
ducției, în diversificarea tipu
rilor de utilaje, exprimindu-și 
convingerea că ei vor investi 
întreaga lor energie, capacitate 
și inițiativă pentru realizarea 
angajamentului ce și l-au luat 
de a îndeplini cincinalul înainte 
de termen.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat sînt invitați apoi la se
diul Comitetului județean de 
partid, unde li se prezintă 
schița de sistematizare a muni
cipiului Satu Mare.

Vicepreședintele Consiliului 
popular județean, Gheorghe 
Darida, arată că proiectele pri
vind djezvoltarea ta coaăntiare 
a municipiului de pe Someș țtn 
seama de tradiția arhitectura 
sătmărene, de specificul local 
Alături ce vechile construcții 
sînt in curs de înălțare nas 
cartiere ; adevărate orășele, de 
exemplu, cartierul Someș, care 
de pe acum numără o popu
lație de peste 25 000 de locui
tori. Se dau, de asemenea, ex
plicații în legătură cu ampla
sarea pe malul drept al Some
șului, a noului centru civic al 
orașului, care va cuprinde cite- 
va construcții impunătoare, 
printre care sediul politico-ad- 
ministrativ, o mare casă de cul
tură, blocuri cu 10 etaje, ma
gazine.

în legătură cu modernizarea 
circulației în oraș și desconges
tionarea arterelor principale se 
prevede construirea unui nou 
pod pe Someș și a unor va
riante de circulație pe centura 
orașului.

în discuția dintre conducăto
rii de partid șl de stat și edilii 
orașului se arată, de asemenea, 
că sînt terminate schițele de 
modernizare și a celorlalte lo
calități urbane din județ, pre
cum și pentru unele localități 
rurale, această din urmă acțiu
ne urmînd a fi terminată în 
vara anului următor.

în cursul după-amiezii, în 
programul de lucru al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu au fost 
înscrise vizite la mai multe o- 
biective economice din munici
piul Satu Mare.

Primul dintre acestea — fa
brica de confecții „Mondiala", 
reprezentativă unitate a indus
triei noastre ușoare. Sosirea aici 
a secretarului general al parti
dului prilejuiește o călduroasă 
manifestare din partea colecti
vului unității, care și-a cîștigat 
un bun renume în țară și străi
nătate. Sutele de muncitori, in
gineri și tehnicieni aflați la in
trarea în fabrică, scandează 
continuu „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!". Uralele 
și ovațiile puternice nu conte
nesc.

La intrarea în secția de con
fecții pentru copii, conducătorii 
de partid și de stat sînt întîm
pinați de un grup de micuți, 
care prezintă cu gingășie si 
grație unele dintre cele mâi noi 
modele din producția fabricii. 
Tovarășul Nicolae Ceausescu 
este informat asupra preocupă
rilor pentru asigurarea pieței cu 
cantități cît mai mari de îmbră
căminte pentru copii și în sor
timente tot mai variate și plă
cute. în acest scop, colectivul 
secției folosește de eîteva luni 
cu succes sistemul de lucru sin
cron, care determină o pro
ductivitate sporită față de teh
nologiile la bandă și con- 
veior. Secretarul general al 
partidului apreciază realizările 
din acest sector și se interesea
ză de perspectivele de dezvol
tare a producției de îmbrăcă
minte pentru copii.

Este apreciată, în mod deose
bit, inițiativa acestei secții, de 
a organiza un sector de pro
ducție cu munca la domiciliu, 
în municipiul Satu Mare, pre
cum și în alte localități din ju
deț. Măsura și-a ' dovedit utili
tatea, atît prin eficiența econo
mică, cît și prin posibilitățile o- 
ferite îndeosebi femeilor cu 
copii mici de a lucra acasă.

In încheierea vizitei, oaspeții 
sînt invitați să asiste la o tre
cere în revistă a ultimelor mo
dele realizate de creatorii în
treprinderii.

Felicitînd colectivul fabricii 
„Mondiala", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă conduce

rii întreprinderii să folosească 
la maximum suprafețele de lu
cru pentru a se asigura în con
tinuare sporirea producției, în 
special în ramura confecțiilor 
pentru copii. De asemenea, a 
indicat ca specialiștii cu înal
tă calificare din întreprinderea 
sătmăreană să acorde în mod 
organizat asistență tehnică co
lectivelor mai noi din sectorul 
confecțiilor. Referindu-se la 
colecțiile de îmbrăcăminte. a 
sugerat fabricii să deschidă u- 
nități comerciale de prezentare 
și vînzare, In Capitală și în al
te orașe din țară, unde cum
părătorii să poată găsi modele
le livrate de „Mondiala- maen- 
lor magazine de confecții dta 
străinătate.

în aplauzele și ovațiile mulți
mii, conducătorii de tartid d 
de stat își iau rămas ben de la 
gazde și Ie feiiătâ pentru iru- 
ntrîsele lor succese.

Coloana masxnitoe oficiale se 
îndreaptă spre clatfnrma im 
apropierea fabricii de mcfecții 
_M ndiala*. unde a fnr. ame
najată o sagesâsă expccoe *- 
gr-.ntoâ a județului.

Prinrul pocas se face la Stan
dul stațiunii agriccle esper1.— 
mentale Livada. deținătoarea 
Ordinului Munci ti. L Aurel 
Lăpos. directorul stațiunit, in
formează pe conducătorii ce 
partid și ce stat că specialiitu 
de aici aduc o coatrfbupe deo
sebită la generalizarea tehmclc— 
giilor modeme la agriculturi, 
sprijină unitățile agricole la 
munca (ic ameliorare a 
de îmbunătățire a raselor de a- 
nimale, a soiurilor de semințe.

Unul din cele mai frumoase 
standuri ale expoziției este cpn- 
sacrat pomiculturii și legumi- 
culturiL Stat expuse mere din 
cunoscutele soiuri — ionatan, 
ior.ared, parmen auriu — obți
nute în livezile de pe nisipu
rile din zona Cărei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă specialiștilor să fo
losească terenurile mai puțin 
prielnice cerealelor și pentru 
cultura viței de vie, astfel in
cit să se asigure pe plan lo
cal cel puțin necesitățile de 
struguri de masă.

Un alt stand este rezervat 
creșterii animalelor, cu o pon
dere deosebită în structura 
producției agricole sătmărene.

în timpul parcurgerii ex
poziției, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește în dese 
rînduri, apreciază calitatea pro
duselor, discută cu țăranii co
operatori. Președintele C.A.P. 
Sanislău, Grigore Simonca, a- 
dresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate, 
mulțumind pentru grija și pre
ocuparea permanentă pe care 
partidul o acordă dezvoltării a- 
griculturii, creșterii nivelului 
de viață materială și spiritua
la a țărănimii cooperatiste.

La despărțire, secretarul ge
neral al partidului felicită căl
duros pe cei prezenți, pe toți 
lucrătorii ogoarelor din județul 
Satu Mare pentru succesele ob
ținute In dezvoltarea agricultu
rii, in sporirea producțiilor, și 
le urează noi succese în înfăp
tuirea programului stabilit de 
partid privind sporirea produc
ției agricole.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășii Paul Niculescu-Mizil șl 
Mihai Gere, a sosit la Teatrul 
de Nord din Satu Mare, la 
spectacolul jubihar consacrat a- 
niversării a 1 000 de ani de e- 
xistență atestată documentar ■ 
orașului Satu Mare.

Spectacolul, semnificativ in
titulat „Zare de țară, Inimă de 
țară, Sătmar — cetate milena
ră". a reunit cele mai bune 
forțe artistice din județ : ac
tori ai secțiilor română și ma
ghiară, ale teatrului de stat, 
formațiile de cîntece și dans 
ale căminelor culturale din zo
nele folclorice sătmărene cele 
mai reprezentative, ale caselor 
de cultură din Satu Mare și 
Cărei. Progranjul a cuprins o 
succesiune a istoriei mile
nare a acestor meleaguri, 
culminînd cu fapte din zi
lele noastre. Prin intermediul 
imaginilor filmate, sînt înfă
țișate momente emoționante 
din timpul vizitelor făcute de 
tovarășul Ceausescu la Satu 
Mare, atît în timpul inunda
țiilor din 1970, cît și anul tre
cut. Totodată, cei prezenți tră
iesc din nou atmosfera vibran
tă de la Congresul al X-lea și 
Conferința Națională, eveni
mente istorice care . au deschis 
noi orizonturi poporului nos
tru. Cîntece și jocuri populare 
române, maghiare și germane,

O mare mulțime de came-; 
îl Intimplnă cu entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
după încheierea mesei tovără
șești. Orașul oferă tn aceste 
ceasuri ale înserării imaginea 
feerică a focurilor de artificii, 
sub a căror strălucire, care a- 
legorice evocă momente din Is
toria milenară a acestei așe
zări. în Piața Libertății, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat se prind, alături de mii
le de cetățeni, ta „Hora Uni
rii".

Un culoar fremătător de tor
țe s-a format de o parte și de 
alta a străzii care conduce la 
reședința oaspeților. Mii de oa
meni, ieșiți la acest ceas de 
seară pe străzile orașului săr
bătorit, aclamă îndelung pen
tru tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru Partidul Comunist Ro
mân.

Cu aceste secvențe, pline de 
o profundă semnificație, se în
cheie o zi de activitate inten
să, în care oamenii muncii săt
măreni au raportat cu mîndrie 
succesele lor, și-au luat anga
jamente mobilizatoare pentru 
îndeplinirea cincinalului înain
te de termen.

Reportajul a fost realizat 
de :
ION MARGINEANU, 
ADRIAN IONESCU, 
STELIAN 
CONSTANTINESCU, 
CONSTANTIN ZLAVOG, 
RADU CONSTANTINESCU. 
MIRCEA S. IONESCU, 
GHEORGHE IEVA.

cîntece patriotice aduc mărtu
rie mucrii înfrățite a locuito
rilor Sătmarulta, bucuria lor 
pentru împlinirile din anii so
cialism ului-

La sfirșitol spectacolului, ar
tiștilor li »-* oferit un coș cu 
flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu.

ADUNAREA POPULARA 
DIN PIAȚA REPUBLICII

Piața Republicii, din centrul 
municipiului, freamătă. Sint în
truniți aici eîteva zeci de mii 
de locuitori ai orașului, mun
citori, intelectuali, elevi, prac
tic aproape întreaga populație 
a orâșului, alături de care au 
venit locuitori ai comunelor din 
preajmă, din întregul județ 
pentru a participa la adunarea 
populară prilejuită de sărbăto
rirea celor 1 000 de ani de 
existență, atestată documentar, 
a orașului Satu Mare. Par
ticipă la această festivita
te jubiliară reprezentanți ai 
organelor de partid și de 
stat din județele limitrofe și 
ai altor municipii, eîteva sute 
de fii de seamă ai Sătmarului, 
care astăzi muncesc în alte col
țuri ale țării, precum și invi
tați de peste hotare.

La apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, la bal
conul sediului Comitetului ju
dețean de partid, răsună din 
nou, eu același entuziasm nestă
vilit cu care sătmărenii l-au în- 
tîmpinat, ori de cîte ori a venit 
In mijlocul lor, pe secretarul 
general al partidului, puternice 
ovații și urale. Sînt manifestări 
deosebit de grăitoare ale uni
tății puternice, depline a locui
torilor acestor meleaguri — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — în ju
rul Partidului Comunist Ro
mân, In frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale adeziunii 
unanime a întregului popor la 
politica creatoare, internă si ex
ternă a partidului și statului 
nostru, călăuza sigură a po
porului spre culmi tot mai înal
te de progres și civilizație.

Deschizînd adunarea, tovară
șul Iosif Uglar, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Drim-secretar al 
Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popular 
județean, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. celorlalți 
conducători de partid și de 
stat, calde mulțumiri pentru 
marea cinste de a participa la 
această sărbătoare.

Aniversarea a 1 000 de ani de 
atestare documentară a orașu
lui Satu Mare are loc in condi
țiile unui puternic avînt crea
tor a! întregului popor, care 
sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român 
înaintează cu pași siguri și re
pezi in etapa construirii socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. stabilită de Congresul 
al X-'.ea, pentru ridicarea con- 
tmpă a patriei noastre socia
liste sere noi culmi de civili
zație ss bunăstare. pentru -ic- 
pr-i ■ at-nfsur-nul fa România.

Loctutoră aeestbr meîeaguri, 

noastre, dau o înaltă apreciere 
aetzritățfi ce o desfășoară Par- 
tfdal Comunist Român. înaltu- 
l-i patriotism si devotament cu 
care conduce destinul României 
socialiste pe calea progresului 
și civilizației.

Pilda de dăruire totală și 
înaltul spirit de sacrificiu față 
de patrie șl viitorul său lumi
nos ale celui mai iubit fiu a! 
poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au unit si 
mai mult locuitorii acestor 
străvechi meleaguri românești 
tn jurul Comitetului Central, 
care nu-și precupețesc nici un 
efort pentru traducerea In via
ță a politicii Interne și externe 
a partidului șl statului nostru.

Hotărîrea și fermitatea cu 
care toți locuitorii sătmăreni, 
fără deosebire de naționalitate, 
au înrimpinat hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului 
cu noi ți însemnate realizări 
economice șl sociale, precum si 
succesele obținute în cele 9 
luni ale acestui an, constituie 
o garanție sigură de realizare 
a actualului plan cincinal în 
patru ani și jumătate.

Oamenii muncii din județul 
nostru, alături de Întregul po
por — a spus in continuare vor
bitorul — desfășoară o entu
ziastă Întrecere socialistă in ve
derea întîmpinării celei de-a 
25-a aniversări a proclamării 
Republicii cu noi succese în toa
te domeniile de activitate. Pe 
primele nouă luni din acest an 
planul producției marfă în in
dustrie a fost depășit cu 3,5 la 
sută, livrările la export cu 2,3 
la sută, obținindu-se. totodată, 
beneficii suplimentare peste 
pian ta valoare de 30 milioane 
lei

La rîndul lor, lucrătorii din 
agricultură au realizat producții 
superioare celor din anul trecut, 
iar în prezent muncesc cu mul
tă dăruire la recoltarea și in- 
magazinarea produselor și la 
pregătirea tuturor condițiilor 
pentru terminarea la timp a în- 
sămînțărilor de toamnă.

Arătind că transformările în
noitoare ce au loc pe meleagu
rile sătmărene sînt legate ne
mijlocit de munca și activitatea 
neobosită. a comuniștilor, a tu-. 
turor oamenilor muncii, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, care urmează cu 
Încredere nețărmurită politica 
partidului și statului nostru, 
vorbitorul a spus în încheiere : 
Municipiul Satu Mare, trup din 
trupul țării, trăiește astăzi din 
plin profundele prefaceri gene
rate de orinduirea noastră so
cialistă. Sîntem ferm convinși 
că, in cadrul procesului de dez
voltare a întregii țări, Satu 
Mare de mîine va fi un oraș mai 
frumos și mai prosper, demn 
de glorioasa epocă a socialis
mului și comunismului.

Tovarășul Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, a dat apoi citire Decre
tului Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România pri
vind conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I municipiului 
Satu Mare.

în aplauzele si uralele miilor 
de participant! îa miting, tova
rășul Nicolae Ceaușescu inmî- 
nează înalta distincție conferi
tă așezării milenare de pe ma
lul Someșului, primarului mu
nicipiului, Vasile Gîta.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Eroul Mun
cii Socialiste Mihai Pop, mun
citor la Uzinele „Unio" a spus :

Prezența dumneavoastră pe 
plaiurile sătmărene, în orașul 
nostru, constituie pentru noi un 
imbold neprețuit, un sprijin 
permanent In muncă, in efortu
rile pline de pasiune pe care 
le depunem pentru dezvoltarea 
și înflorirea acestor meleaguri.

în frunte cu comuniștii, oa
menii muncii de la „Unio" sînt 
angajați cu toate forțele pentru 
traducerea In viață a istorice
lor hotărîri ale Conferinței Na
ționale a P.C.R., pentru reali
zarea cincinalului actual înain
te de termen. Depunem efor
turi susținute pentru creșterea 
eficienței economice prin folo
sirea soorită a capacităților de 
producție, perfecționarea teh
nologie: de fabricație, creșterea 
p-od’jctirității muncii, îmbună
tățirea calitativă a produselor. 
Se desfășoară o amplă mișcare 
de invenții și inovații diii a 
căror aplicare uzina a realizat 
importante economii.

Aceleași sentimente, aceeași 
hotărire a exprimat și munci
toarea Rozalia Horvath, de la 
Fabrica de confecții „Mondiala".

Prin tot ceea ce facem — a 
spus vorbitoarea — prin abne
gația și devotamentul nostru, vă 
raportăm, iubite tovarășe Se
cretar General, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru ca 
marca Fabricii „Mondiala" să-șf 
sporească continuu bunul renu
me pe plan național și mon
dial, satisfăcînd exigențele me
reu crescînde ale masei largi de 
consumatori.

Nouă, femeilor, ne revine o 
îndatorire în plus — aceea ca 
frumosul să pătrundă tot mai 
mult în viața noastră de zî cu 
zi, stimulînd în permanență in
teresul pentru nou și util.

Fabrica noastră, cu peste 3 000 
de salariați, se mîndrește cu un 
colectiv harnic, demn de pre
zentul socialist pe care îl 
trăim. Noi, muncitoarele aces
tei întreprinderi, fără deosebi
re de naționalitate, sîntem gata 
să. răspundem cu fermitate an
gajamentului de a realiza sar
cinile de plan ale actualului 
cincinal în patru ani și cinci 
luni, contribuție la înflorirea 
patriei noastre dragi.

Simțim în permanență , grija 
partidului și statului nostru 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață ale tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră. A stîrnit o mare bucu
rie în rîndul femeilor mame din 
Fabrica „Mondiala" recenta ho- 
tărîre a Comitetului Executiv al 
Comitetului Central privind ma
jorarea alocației familiilor cu 
copii mulți.

în numele Intelectualilor din 
municipiul Satu Mare, a vorbit 
Boris Malai, directorul Liceului 
nr.,2.

Avem în grijă peste 21 000 ti
neri români, maghiari, germani 
și de alte naționalități care în
vață pe băncile școlilor a- 
cestei străvechi așezări — 
a . spus vorbitorul. Ne bucu
răm de sprijinul și îndru
marea permanentă, de o înaltă 
competență a organelor și or
ganizațiilor de partid, ne îm
pletim eforturile cu organizații
le U.T.C. și de pionieri, pentru 
a sădi în conștiința elevilor 
noștri cultul muncii, sentimen
tul de dragoste fierbinte și a- 
tașament deplin față de înțe
leaptă politică a partidului șl 
.statului nostru.

învățăm tineretul să cunoas
că și să prețuiască gloriosul 
trecut de luptă și muncă al po
porului, să fie mîndru de rea
lizările dobîndite pe frontul 
dezvoltării socialiste a Româ
niei și să se pregătească cu toa
tă răspunderea pentru înfăptui
rea mărețului program de per
spectivă trasat de partid, pen
tru dezvoltarea în continuare a 
patriei noastre dragi.

Vreme de o mie de ani, stră
bunii noștri au muncit laolaltă 
pe aceste meleaguri. împreună 
au construit, au luptat si si-au 
jertfit viața pentru libertate so
cială, împotriva exploatării și 
asupririi. împreună au făurit â- 
cest oraș milenar. Noi, urmașii 
lor, muncitori, ingineri, tehni
cieni, oameni de artă și cultură 
— toți intelectualii sătmăreni, 
fără deosebire de naționalitate, 
crescuți în spiritul prieteniei și 
omeniei tradiționale, ne dăruim 
cu întreaga noastră putere de ■ 
muncă, cu brațele și mintea, 
pentru a face din acest meleag 
străvechi, una din cele mai În
floritoare grădini ale României 
socialiste.

Vă dorim, dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți prezenți Ia 
marele nostru jubileu, ani 
mulți, fericire și putere de 
muncă pentru a ne conduce pe 
trepte și mai înalte de progres 
și civilizație, pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii. Republi
ca Socialistă România.

Sînt deosebit de onorat că pot 
să aduc la acest miting vibrant 
un cald salut conducătorului 
iubit al partidului, din partea 
vechilor activiști de partid și 
de stat, a spus în cuvîntul său 
Grigore Cimpian, membru de 
partid din ilegalitate.

îmi amintesc de vremurile 
cînd muncitorii cerșeau la poar
ta fabricilor Unio, Princz și 
Lomaș un loc de muncă pen
tru a ciștiga un minimum de 
existență pentru ei și familiile 
lor. Ca tînăr muncitor am luat 
parte la grevele de Ia Unio din 
1929, 1930 — dar capitaliștii cu 
ajutorul poliției au reușit să 
înăbușe aceste greve.

Clasa muncitoare din Satu 
Mare are puternice tradiții de 
luptă revoluționară. După elibe
rare, sub conducerea comuniști
lor, oamenii muncii de pe aces
te meleaguri au obținut mari 
succese în construirea unei 
vieți noi, fericite, în continua 
dezvoltare economică și socială 
a municipiului și județului nos
tru.

în aceste zile — cînd urmînd 
cu fermitate îndemnul secreta
rului general al partidului, oa
menii muncii din orașul nostru 
și-au luat angajamentul de a 
îndeplini planul cincinal în pa
tru ani și cinci luni, mă anga
jez în fața cetățenilor din ora
șul nostru — ca deputat și 
vechi luptător pentru cauza 
clasei muncitoare — să imi a- 
duc și în viitor contribuția la 
continua creștere a municipiu
lui Satu Mare, pe care vreau 
să-1 văd tot mal frumos, la 
dezvoltarea țării noastre dragi.

în aplauzele ?1 ovațiile nesfîr- 
șite ale zecilor de mii de parti- 
cipanți la miting, ia cuvîntul 
secretarul general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru, fe
licitările adresate cu prilejul 
acestei mari aniversări au fost 
întîmpinate și salutate cu pu
ternice și vibrante aplauze, cu 
îndelungi urale.

ș
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la adunarea populară a oamenilor muncii din municipiul Satu Mare
(Urmare din pag. I) 

că numai socialismul poate ga* 
ranta fiecărui cetățean partici
parea deplină la conducerea 
destinelor țării. (Aplauze, uraie. 
Se scandează t „Ceausescu— 
P.C.R.“J.

Putem afirma cu îndreptățită 
mîndrie că oamenii muncii din 
România — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități
— stăpîni pe destinele lor, ac

ționează cu fermitate, sub con
ducerea partidului comunist, 
pentru a-și făuri viitorul așa 
cum îl doresc. Toți cci ce mun
cesc in patria noastră, fără deo
sebire de naționalitate, sint 
ferm hotârîți să facă totul pen
tru înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea 
Of partidului privind făurirea 
Societății socialiste multilateral
dezvoltate în România.

In munca pe care am desfă
șurat-o au fost nu puține greu
tăți ; știm că s-au comis și o 
serie de greșeli. Dar, după cum 
știți, partidul nostru a luat po
ziție hotărită împotriva greșeli
lor, a unit eforturile întregului 
popor pentru a învinge greută
țile. Putem afirma astăzi că 
tocmai pentru că am adoptat o 
politică justă, marxist-leninistă, 
corespunzătoare condițiilor din 
țara noastră, am reușit să în
vingem greutățile, să asigurăm 
merău] hotărît înainte al Ro- 
mâiffei, să facem ca țara noas
tră să se numere printre țările 
care pășesc cu succes înainte pe 
calea socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Cunoașteți hotărîrile Confe
rinței Naționale a partidului. 
Conferința a acordat o atenție 
deosebită măsurilor pentru 
realizarea în bune condițiuni, și
— dacă se poate — într-o pe
rioadă mai scurtă, a planului 
cincinal Din angajamentele 
luate de județe, inclusiv de ju
dețul Satu Mare, se desprinde 
hotărirea de a se realiza planul 
cincinal în numai patru ani și 
jumătate. Acesta este un lu
cru bun Realizarea acestui 
obiectiv va asigura dezvoltarea 
mai accelerată a bazei tehnico- 
materiale a societății noastre si 
va crea condiții pentru ridi
carea într-un ritm mai rapid și 
a nivelului de trai, material și 
spiritual, al poporului nostru. 
(.Aplauze puternice; se scandea
ză : „Ceaușescu—P.C.R.").

Fără îndoială că îndeplinirea 
acestor angajamente cere efor
turi serioase din partea tuturor 
colectivelor de oameni ai mun
cii. a tuturor organizațiilor de 
partid, a organizațiilor obștești. 
Aceasta cerc unirea eforturilor 
in aplicarea mai rapidă a cu
ceririlor științei și tehnicii mo
derne în producție, pentru că 
depășirea planului cincinal tre
buie să fie nu rezultatul efor
tului fizic, ci al introducerii pe 
scară largă a mecanizării și 
automatizării. Numai pe aceas
tă cale vom obține o producție 
suplimentară, de mai bună ca
litate, vom face să crească efi
ciența întregii noastre activități 
economice. (Aplauze puternice).

Am vizitat astăzi două între
prinderi din municipiul Satu 
Mare. Cunosc, în general, a- 
proape . toate întreprinderile 
municipiului dumneavoastră. 
Știu că aveți colective bune, că 
oamenii muncii de aici sint 
ferm hotărîți să-si îndeplinească 
angajamentele. Am ascultat pe 
tovarășii care au luat cuvîntul 
aici și care ne-au asigurat că 
vor realiza planul cincinal 
chiar în patru ani și cinci luni. 
Este un lucru bun ! Dar n-aș 
putea — deși sîntem la o sărbă
toare — să nu menționez că 
mai sînt și neajunsuri care tre
buie lichidate, că într-o serie de 
întreprinderi din municipiul 
Satu Mare mai există rezerve 
care nu sint încă folosite în 
mod corespunzător, că proble
mele mecanizării, ale bunei or
ganizări a locului de muncă și 
folosirii la maximum a capaci
tăților de producție nu sînt re-
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șt sate ! In această direcție tre
buie să-și concentreze efortu
rile comitetul județean de 
partid, comitetul municipal, co
mitetele comunale, toate orga
nizațiile de partid, consiliile 
noastre populare. In felul a- 
cesta organizațiile de partid iși 
vor îndeplini sarcinile puse in 
fața lor de Comitetul Central, 
vor răspunde îndatoririlor ce 
le revin in calitate de forță 
conducătoare in județ, in oraș, 
in colectivul unde iși desfă
șoară activitatea. Rolul condu
cător al partidului nu este o 
noțiune abstractă. El se mate
rializează in munca fiecărui 
comitet județean, orășenesc, 
comunal, a fiecărei organizații 
de partid, a fiecărui comunist. 
De felul cum muncește și iși 
desOșoară activitatea fiecare

tafta partidului ia bona desfă
șurare a întregii vieți sociale 
și economice din țara noastră, 
l Apiauze puternice, prelungite; 
se s azdează: „Ceaușescu- 
PCJL1-

E necesar să acordăm mai 
■raită atenție problemelor in- 
tâțâmiatului. pregătirii cadre- 
far. Pentru a realiza programul 
trasat de Conferința Națională 
este necesară ridicarea nivelu- 
fta de cunoștințe al tuturor 
•ameaitar muncii, al fiecărui 
umdnr. ai fiecărui coopera
tor. Trebuie ca și in județul 
dumneavoastră să se aplice cu 
mai multă fermitate măsuri
le adopt v*r de Comitetul 
Central, de Conferința Națio
nală ta privința perfecționa
ră tav ățăm intui ui. a legării 

mai strânse de produc- 
astfel ca la absolvirea li- 

tiaărul. dacă nu ur- 
invățămintul superior, 

poată încadra irae-
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să se poată încadra 
taat in procesul de producție. 
Trebuie să înțelegem că pen
tru a asigura avintul continuu 
al societății noastre socialiste 
fiecare cetățean al patriei tre
buie să fie pregătit din toate 
paanrlr de vedere — atit pro- 
fetaaaaL cit și politic și cultu
ral — spre a putea aduce o 
contribuție tot mai mare la 
bunăstarea întregii țări, la fe
ricirea întregului nostru po
por ! (Aplauze puternice).

Desigur, trebuie să acordăm 
o mare atenție tineretului, dar 
ta același timp, și cei mai în 
vârsta trebuie să învețe. Pentru 
toți se pune problema de a în
văța. a învăța și iar a învăța. 
Nitata așa vom putea ține pa
sul cu marile transformări 
care au loc in lume, cu revo
luția tehnico-științifică contem
porană ! Numai așa vom asigu
ra dezvoltarea in continuare in 
ritm malt a patriei noastre, in 
toate domeniile de activitate.

la același timp este necesar, 
in sprritnl hotărârilor plenarei 
Comitetului Central din noiem
brie anul trecut, să acordăm o 
atenție sporită problemelor ac
tivității educative. Trebuie să 
destasurăm o intensă muncă 
educativă pentru combaterea 
diferitelor stări de lucruri 
vechi, a mentalităților retro
grade. a rămășițelor vechii so
cietăți. Este necesar să înar
măm tineretul nostru, pe toți 
cetățenii patriei cu înțelegerea 
științifică a fenomenelor vieții, 
a legilor dezvoltării societății. 
Numai asa fiecare va putea fi 
un participant activ la con
strucția noii societăți, isi va 
putea aduce contribuția la re
zolvarea problemelor de la lo
cul său de muncă, precum si 
in conducerea întreprinderilor, 
orașelor, satelor, in conducerea 
generală a țării, la soluționarea 
sarcinilor complexe ale politi
cii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Dezvoltarea democrației so
cialiste. participarea întregului 
popor la conducerea destinelor 
țării cere oameni cu cunoștin
țe largi, in stare să înțeleagă

problemele pe care le pune 
v iața. fenomenele legate de 
dezvoltarea revoluționară a țâ
rii. de transformarea revoluțio
nară a lumii, procesele care au 
loc in viața internațională, oa
meni care să știe in ce direcție 
trebuie acționat. Iată de ce 
munca politico-educativă con
stituie o parte inseparabilă a 
activității de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră, de 
făurire a omului nou — con
structor al socialismului și co
munismului (Aplauze puter
nice).

Nu aș dori să mă refer acum 
pe larg la problema națională. 
Politica națională a partidului 
nostru este clară. Justețea ei 
se evidențiază pregnant și 
aici, in municipiul dumnea
voastră, în tot ceea ce se înfăp
tuiește prin munca comună a 
oamenilor muncii români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități. Vorbele ar fi de 
prisos. In orice fabrică găsești, 
aici, alături de români, ma
ghiari : la fel in orice școală, 
in orice bloc, în orice magazin. 
Nimeni nu-i întreabă pe oa
meni de ce origine națională 
sint. Esențial este cum iși în
deplinesc sarcinile, care este 
poziția lor în munca pentru în
făptuirea politicii partidului. 
Acesta este criteriul suprem de 
afirmare a oamenilor 1 Nu cri
teriul național, ci criteriul ati
tudinii politice în lupta pentru 
dezvoltarea bunăstării tuturor 
oamenilor muncii ! (Aplauze 
prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").

In acest spirit vom acționa si 
în viitor] Trebuie să facem în 
așa fel_ îneît indiferent în ce 
limbă învață sau vorbesc unii 
sau alții, toți trebuie să cu
noască limba unică a societății 
noastre — limba socialismului 
și comunismului, politica Parti
dului Comunist Român. Aceasta 
este limba noastră comună pe 
care trebuie cu toții să ne-o 
însușim ! (Aplauze puternice, 
prelungite; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.")

Aș dori, încă o dată, să sub
liniez înalta apreciere pe care 
Comitetul Central o dă activi
tății oamenilor muncii din mu
nicipiul și județul dumneavoas
tră pentru rezultatele pe care 
le-au obținut in primul an si 
9 luni ale acestui cincinal și să 
adresez tuturor celor care au 
contribuit la aceste rezultate 
cele mai calde felicitări. (Aplau
ze prelungite).

Știu că sint aici mulți mem
bri ai partidului, ai organizați
ei tineretului și cred că veți fi 
cu toții de acord să adresăm fe
licitări și să exprimăm aprecie
rea înaltă pe care Comitetul 
Central o dă activității Comi
tetului județean. Comitetului 
municipal și organizațiilor de 
partid din județul Satu Mare. 
O dată cu aceste aprecieri și fe
licitări doresc să-mi exprim 
convingerea că organizația de 
partid din Satu Mare va fi, în 
continuare, una din puternicele 
organizații ale partidului nostru 
în lupta pentru înfăptuirea in
tegrală a programului elaborat 
de Congresul a) X-Iea și de 
Conferința Națională. (Aplauze 
puternice, urale : se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Dragi tovarăși.
Cunoașteți că preocupindu-se 

de problemele dezvoltării socia
liste a României, partidul si gu
vernul acordă o atenție deose
bită problemelor internaționale. 
Noi pornim întotdeauna de la 
considerentul că între sarcinile 
interne, naționale și între în
datoririle internaționale există 
o si rin să unitate dialectică.

Succesele pe care noi le do- 
bindim în făurirea socialismu
lui — ca de altfel rezultatele 
obținute de fiecare țară socia
listă în această direcție —. sint 
o contribuție puternică la întă
rirea țărilor socialiste, a forței

socialismului, a prestigiului său 
in lume. Noi considerăm că a- 
vem datoria internațională de 
a veghea, in primul rînd, per
manent, la soluționarea in cît 
mai bune condiții a probleme
lor complexe ale construcției 
socialiste în țara noastră, de a 
face ca România să fie totdea
una un puternic detașament al 
luptei pentru socialism, împo
triva imperialismului, pentru 
pace și prietenie intre popoare. 
(Aplauze puternice). In același 
timp, considerăm de datoria 
noastră să acționăm cu fermi
tate pentru dezvoltarea relați
ilor de colaborare și prietenie 
cu toate țările socialiste. Desi
gur. acordăm întotdeauna aten
ția necesară dezvoltării relații
lor cu vecinii — relații pe care 
dorim să Ie avem cît mai bune. 
Pot spune că actualmente rela
țiile noastre cu țările socialiste 
vecine sînt bune, că întîlnirile 
pe care le-am avut în acest an, 
precum și tratatele pe care 
le-am semnat cu unele țâri ve
cine sînt o contribuție de mare 
însemnătate atit la dezvoltarea 
prieteniei dintre România și ță
rile respective, cît și la cauza 
socialismului în general. (Aplau
ze puternice). Vom face totul și 
în viitor pentru a dezvolta co
laborarea cu toate țările socia
liste, considerind că numai ac- 
ționînd în strînsă colaborare, 
țările socialiste pot exercita o 
influență tot mai puternică a- 
supra vieții internaționale.

In același timp, promovăm cu 
fermitate relațiile cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, de sine stătătoare, 
cu popoarele care se ridică îm
potriva colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru a-și a- 
sigura dreptul la o viață liberă, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice). In întări
rea colaborării cu țările în curs 
de dezvoltare, cu mișcările de 
eliberare, cu alte forțe antiim- 
perialiste vedem o chezășie a 
desfășurării cu succes a luptei 
împotriva politicii imperialiste 
de forță și dictat, pentru afir
marea pe arena mondială a u- 
nei politici noi, care să țină 
seama de interesele și năzuin
țele tuturor națiunilor.

In același timp, acționind în 
spiritul coexistenței pașnice, ex
tindem relațiile cu țările capi
taliste dezvoltate, făcînd totul 
pentru a găsi căi de colaborare 
și înțelegere în spiritul respec
tului și avantajului reciproc. 
Considerăm că aceste relații co
respund atit intereselor popoa
relor noastre cît și cauzei ge
nerale a păcii.

La baza relațiilor noastre in
ternaționale am pus și punem 
cu consecvență principiile de
plinei egalități în drepturi în
tre toate popoarele, res
pectul independenței și suve
ranității naționale, neameste
cul in treburile interne, a- 
vantajul reciproc. Ne pro
nunțăm cu fermitate împotriva 
politicii de forță și de amenin
țare cu forța. Sîntem pentru re
lații noi între toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială, care să asigure dreptul 
fiecărei națiuni de a se dez
volta corespunzător voinței sale. 
(Aplauze puternice).

Putem spune că viața inter
națională a confirmat și con
firmă pe deplin aprecierile și 
orientările trasate de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională a partidului. Asistăm la 
imprimarea in viața internațio
nală a unui curs spre destinde
re, spre soluționarea probleme
lor pe calea tratativelor. Cu
noașteți bine că multe probleme 
care-și așteptau rezolvarea de 
peste 20 de ani, încă de la în
cheierea războiului. încep să fie 
soluționate. Nu am putea să nu 
menționăm acești factori deose
bit de pozitivi din viața inter
națională. care deschid per
spective noi în direcția soluțio
nării și altor probleme, precum

și așezării relațiilor dintre po
poare pe baze noi. Există per
spective tot mai bune în-ce pri
vește securitatea europeană, 
crearea unui climat de înțele
gere și colaborare în Balcani, 
promovarea unei politici de so
luționare a problemelor litigi
oase dintre state pe calea tra
tativelor.

Desigur ar fi greșit să ne fa
cem iluzii, să credem că lucru
rile vor merge de acum de la 
sine, că nu vor mai apare gre
utăți. Ar fi greșit să credem 
că nu mai sînt cercuri reacțio
nare care vor să recurgă la 
forță sau la amenințarea cu 
forța în viața internațională. 
De altfel, pe planeta noastră 
mai ard încă flăcările războiu
lui. De aceea este necesar ca, 
salutînd cursul nou, inițiativele 
privind soluționarea probleme
lor și normalizarea relațiilor 
dintre state pe calea tratative
lor, să facem totul spre a uni 
eforturile popoarelor pentru a 
asigura continuarea acestui 
curs, pentru a bara și zădărnici 
politica forțelor imperialiste, 
reacționare. Numai astfel vom 
putea asigura realizarea pe pla
neta noastră a unei lumi a co
laborării și păcii între toate po
poarele. (Aplauze puternice ; 
urale).

în ce privește România socia
listă, ea va acționa și în viitor 
în spiritul hotărîrilor Congre
sului ,al X-lea și ale Conferin
ței Naționale. Considerăm că 
acționînd astfel ne îndeplinim 
îndatoririle atit față de poporul 
nostru, cit și față de toate ță
rile socialiste, de toate forțele 
antiimperialiste, față de cauza 
prieteniei și colaborării între 
toate popoarele lumii. Dorim 
să fim participant) activi Ia re
alizarea unei lumi mai bune și 
mai drepte ! (Urale, aplauze 
puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Dragi tovarăși,
Incepind de astăzi, Satu 

Mare intră în al doilea mileniu 
de existență documentară. Pro
babil că Ia al doilea mileniu 
tont face un bilanț mai bun ! 
(Animație ; aplauze puternice). 
Fără îndoială, tovarăși, că al 
doilea mileniu al municipiului 
dumneavoastră va fi sărbătorit 
în condițiunile societății comu
niste ! Dar pentru a face ca a- 
ceastă societate să se realizeze 
cît mai repede este necesar să 
ne preocupăm intens de înfăp
tuirea sarcinilor trasate de Con
ferința Națională. Să facem în 
așa fel incit programul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, cît si direcțiile de 
perspectivă pină în 1990 să se 
realizeze în asemenea condiți
uni incit urmașii noștri, — nu 
cei de peste veacuri, ci cei din 
anii care vin imediat — să se 
poată bucura din plin de bine
facerile socialismului si comu
nismului ! Să facem in asa fel 
îneît comunismul să triumfe în 
România încă în secolul acesta ! 
(Aplauze puternice, urale).

Sînt convins că cetățenii din 
Satu Mare — ia fel ca întregul 
nostru popor — vor fi unanimi 
în hotărirea de a-și uni forțele 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului 
nostru — politică ce corespunde 
pe deplin intereselor întregului 
nostru popor, cauzei păcii si 
colaborării in lume, cauzei 
socialismului. (Aplauze puterni
ce ; urale ; se scandează ; 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Cu această convingere vă 
urez tuturor, din toată inima, 
noi și mari succese in toate do
meniile de activitate ! Vă doresc 
multă sănătate și multă fericire 
în mileniul al doilea ! (Aplauze 
puternice, prelungite, urale și 
ovații. Cei prezenți la adunare 
aclamă îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 4 MIERCURI 4 OCTOMBRIE 1972

În județul Vaslui ELEVII
LUCREAZĂ DIN PUN.

în județul Vrancea

O DEVIZA UNANIMA : 
RECOLTA LA LOC SIGUR

Pe tarlalele I.A.S. Laza Ju- 
crează vreo șase sute de tineri 
de la Liceul din Negrești. în
drumătorul U.T.C., profesorul 
Gheorghe Cojocaru, ne rela
tează cifrele de ultimă oră : 
astăzi, in primele patru cea
suri ale zilei de muncă, elevii 
— băieți și fete — au recoltat 
38 de hectare de porumb. Cînd 
spunem „au recoltat", trebuie 
sa admitem această lucrare ca 
I'iind alcătuită dintr-o suită de 
operații : tăiatul strujenilor, 
riepănușatul lor. așezarea po
rumbului în grămezi, încărca
rea lui inj saci, încărcarea Saci
lor în remorci și descărcarea 
lor în hambarele întreprinderii 
agricole.

La complexul intercooperatist 
pentru îngrășarea vacilor de 
lapte, un alt grup de elevi de 
la' Liceul din - Negrești lucrează 
la recoltatul morcovilor și al 
porumbului-siloz. Domnește și 
aici o atmosferă de muncă. In 
cîteva ore, mîinile devenite de 
acum îndemînatice au recoltat 
c itq 300 kg de morcovi de fie
care elev. .

La centrul de încercare a 
s Urilor Negrești, pe parcelele 
de cartofi, lucrau 68 de elevi, 
do la Școala profesională de 
înreanici agricoli. Elevii își 
luaseră angajamentul că într-o 
s iptămînă vor fi gata toate cele 
11 hectare de pe care trebuiau 
recoltați cartofi, 
două zile 
hectare...

Dealtfel, 
neficiarilor 
mulțumirea 
tantul ajutor adus de elevi la 
strîngerea recoltei. Numai ingi
nera de la I.A.S. Laza s-a ară
tat — surprinzător — foarte 
echivocă in răspunsul ei.

— Eh. nu fac cine știe ce 
elevii, dar sînt mulți și’ se cu
noaște.

Adică, tălmăcim noi, elevii 
nu pot realiza o normă cum 
scrie în scripte. Este adevărat. 
Dar trebuie să-i reamintim ceea 
ce ea însăși ne-a mărturisit : zi- 
lierii ăhgajați special pentru 
recoltarea porumbului au refu
zat să intre în tarla tocmai 
pentru că nu-și puteau realiza 
norma : ploile multe, noroiul 
dintre rîndurile de strunjeni, 
pănușele îmbibate cu apă... Or, 
elevii au lucrat și pe ploaie. — 
și și-au acoperit capetele cu 
cîte un sac de polietilenă — 
iar acum, chiar în această zi 
cu soare, pămîntul este încă 
noroios. Ar mai putea întreba 
tovarășa
Cosma, de exemplu, elev în 
anul III I 
este scutit
cot la cot cu colegii săi. Așa în- 
ctt ne întrebăm ; nu prea fac 
treabă elevii ?

In primele 
au recoltat patru

reprezentanții be- 
ne-au mărturisit 

lor pentru impor-

inginera de loan

la liceu, care, deși 
: medical, lucrează

DE CE NUMAI El?
In ultimele zile — foarte bune pentru lucrările agricole, și 

în special pentru recoltarea, transportul și depozitarea buca
telor — am întreprins un raid de campanie prin cîteva puncte 
de lucru din județul Vaslui. Și aici, ca peste tot, bătălia recoltei 
înseamnă acum, in aceste zile limpezi, fără ploaie, bătălia cu 
timpul.

Personajele principale ale reportajului nostru sint elevii — 
cei peste 17 000 de elevi din județ — care, prin efortul lor ti
neresc dau un prețios ajutor lucrătorilor de pe ogoare. Iar, 
dacă pe parcursul lecturii vor apare și personaje secundare, 
ele vor fi personaje nedorit secundare, nedorit surprinse in 
ipostaze și atitudini care le plasează intr-o lumină deloc favo
rabilă.

»
rezolvat scriptic acoperirea ca
tedrelor în termen legal „se 
ivesc” situații neprevăzute. De
sigur, neprezentarea unora din
tre absolvenți era de neprevăzut 
pînă la 1 septembrie. Dar oare 
pensionarea unui profesor la 1 
septembrie constituia tot o sur
priză pentru inspectorat ?

La Școala din Slimnic, de pil
dă, la 17 septembrie catedra de 
matematică pentm i ' 
V—VIII e neacoperită în 
unei pensionări la data

Fluctuații sint și vor mai fi 
vreme îndelungată datorită in
certitudinii sub semnul căreia 
se găsesc clasele a IX-a și a X-a 
ale școlii generale. Școli profe
sionale și întreprinderi recru
tează încă elevi pentru uce
nicie la locul de muncă. Apoi 
din 50 de titluri-programe, In
spectoratul școlar județean nu 
dispunea după 15 septembrie, de 
cît de 22 de titluri și acestea in
suficiente ca număr. în Focșani, 
pentru două licee mari, cu nu
meroși profesori de limba româ
nă, există o singură programă. 
Deși programa este instrumen
tul principal în alcătuirea pla
nificării materiei, operațiune o- 
bligatorie de îndeplinit pînă la 
15 septembrie.

Defectuoasă este, de asemenea, 
aprovizionarea cu manuale ; lip
sesc îndrumătoare pentru preda
rea abecedarului; Liceul „Uni
rea” din Focșani nu dispune de 
manuale de limba română pentru 
anul IV’, an terminal și discipli
nă obligatorie la examenul de 
bacalaureat; nu au sosit manu
alele de economie politică pen- 
trul anul I ; nu au apărut ma
nualele de cunoștințe social - po
litice pentru clasele VI, VII, 
IX ale școlii generale ; în județ 
lipsesc 700 de manuale de mu
zică pentru clasele a VIII-a, 750 
manuale de geografie pentru 
clasele a VII, 300 manuale de 
fizică pentru anul IV liceu, 500 
manuale de anatomie pentru 
clasa a VIII-a etc., manuale co
mandate la timp dar neonorate 
de distribuitori.

Sînt greutăți de debut care ar 
fi putut fi evitate printr-o mai 
judicioasă planificare a muncii 
prin combaterea părerii că, de 
fapt, școala începe la 1 octom
brie întrucît elevii fac două săp- 
tămîni de practică.

I
n județul Vrancea bilan
țul noutăților pe care le 
aduce cu sine acest nou 
an școlar demonstrează seriozi
tatea cu care oamenii școlii au 

pornit pe drumul înfăptuirii unui 
învățămînt 
viață.

In acest 
de ateliere 
re intrate 
eforturile depuse pentru dotarea 
lor sînt un exemplu grăitor. La 
vechea rețea a atelierelor s-au 
adăugat la acest început de an 
școlar 36 de noi construcții, în- 
sumînd un total de 255, dintre 
care 212 funcționează în mediu 
rural cu profile judicios alese. 
Astfel, în comune 102 ateliere 
au profile tehnice — lăcătușe- 
rie, electrotehnică și radio T.V., 
timplărie, mecanică, tinichîgerie. 
„Si totuși uneori sîntem nevoiți 
să mergem pe linia minimei re
zistențe — ne spune tov. Du- 
mitriu Constantin, inspectorul 
general al Inspectoratului școlar 
județean — pentru că în pro
blema dotării cu utilaie. materie 

p personal didactic de 
întîmpinăm încă 
L Și cînd cu greu 
je și bunăvoință

de calitate, legat de

sens, numărul mare 
Școlare si laboratoa- 
în funcțiune ca și

norme didactice la școlile mici, 
cu un singur rind de clase. Dar 
creșterea ponderii orelor de 
practică, prin planul de învăță- 
mînt, va asigura posibilitatea al
cătuirii și aici a unor catedre 
bine constituite.

A crescut în județul Vrancea 
și numărul laboratoarelor — ca-

clasele
i urma

1de

Inconsecvențe

.ii- ■

CONTROLUL Șl ÎNDRUMAREA, 
CRITICA Șl EFICIENȚA El

Ion Cosma. elev la Liceul din 
Negrești : „colegii mei stat toți 
pe eimp. Eu unde altundeva 
m-aș putea afla ?”

Acum, băieții care muncesc la C-I-F. Vaslui au toate condițiile : 
materie prima, front de lucru, am balaje. Dar, cum se poate observa 
in planul al doilea al fotografiei, muncitorii, tot cu mîinile uitate 
in buzunare.

goana 
ntn» pi 
eroi Ed
i nu 2 £

încă de la Comitetul jude
țean Vaslui al U.T.C. aflasem 
cîteva întîmplări bizare surve
nite la debutul acțiunilor de 
muncă patriotică ale elevilor 
în actuala campanie de recol
tare. Iată mai jos, cîteva :

• elevii Liceului din Murgenl 
au hotărît din proprie inițiativă 
să lucreze fiecare cîte două 
ceasuri în plus la culesul viei, 
iar colegii care aveau ore di
mineață s-au angajat să lucreze 
în fiecare după-amiază. Un 
timp, intențiile tinerilor au ră
mas la stadiul de... intenții, 
pentru că cei care trebuiau să-i 
aprovizioneze pe elevi cu lădi- 
țe, coșuri și vane nici n-au da» 
pe la-vie.

• la complexul de îngrășarea 
taurinelor de la Costești, în 
primele zile nu li s-a asigu
rat celor peste două sute de 
elevi nici un fel de front de 
lucru. Ba mai mult, într-o zi. 
elevii au fost siliți să stea trei 
ore în ploaie, în așteptarea 
mașinilor care trebuiau să-i 
aducă înapoi acasă. Iarăși ui
tase cineva de ei.

• la centrul de legume șl 
fructe Vaslui, cind au venit 
primele grupuri de tineri pen
tru a ajuta la recoltarea și de
pozitarea recoltei, salariații au 
băgat mîinile în buzunare și

au. început să dea sfaturi, ți, 
în special, ordine. In prima zi 
un ..șef” nu a vrut să primească 
spre recepție ceapa sortată. A 
doua zi s-a întimplat ca o mare 
cantitate de cartofi să fie sor
tată de trei ori în mod cu to
tul inutil, dar conform unor 
ordine, venite de la alți trei 
„șefi” cu mîinile uitate în fun
dul buzunarelor.

S-au pierdut astfel zile im
portante. Activiștii comitetului 
UT.C. observînd neregulile ivi
te au pus cu maximum de ra
piditate și eficiență lucrurile la 
punct. Pentru a ne convinge, 
ne-am deplasat la C.L.F. Vas
lui. Intr-adevăr, așa este.

Cu concursul conducerii, ti
nerii au acum un plan bine 
stabilit iar ordinele nu mai vin 
decît dintr-o singură direcție.

ELEVII LA TREABA ; COOPERA
TORII LA PLIMBARE?

Cîteva secvențe surprinse în 
comuna Bâcești. Elevii care lu
crează la cooperativa agricolă 
de producție au terminat re
coltatul strugurilor de pe 55 
hectare. Apoi au trecut la re
coltarea celor patru hectare de 
ardei și 75 hectare de prune.

în acest timp :
• chiar la sediul cooperati-

- •• •• tineri
pe o

vei am întîlnit cîțiva 
care zăceau de dimineață 
stivă de saci.

• pe ulița principală a 
lui îi întilnim pe cei doi 
teni nedespărțiți : Cornel

să recolteze. Ne referim la an- 
gajații Întreprinderilor agricole 
de stat, la toți cooperatorii 
din județ. Mai este nevoie să 
amintim, spre exemplu, că la 
C.A.P. Murgeni, se

Pe adresa

aflau în

organizatorice
în debutul

anului școlar
au ajuns la 136 — dar mai

.ud cifre'e observăm că 
asigurarea cu cadre a procesului 
de insâtămint tehnico-produetb. 
este intr-adevăr deficitară Din 
231 de profesori - instructori. 99 
sînt muncitori calificați. 65 pro
fesori ce ferică. 57 maiștri in
structori și numai 2 ingineri. 
Desigur este greu de alcătuit

re
ales a sporit dotarea lor. Pentru 
acest an școlar zestrea labora
toarelor s-a îmbogățit cu apara
tură, mulaje, substanțe, material 
vizual, în total obiecte în va
loare de 1.200.000 lei și, „ca 
niciodată — ne spune inspecto
rul șef I. Stan — comenzile au 
fost onorate la timp”.

$i totuși în județul Vrancea 
anul școlar debutează greu, mai 
ales sub raport organizatoric. 
Coridoarele inspectoratului șco
lar sint încă supraaglomerate cu 
cadre didactice care solicită au
diențe în vederea unor schim
bări. completări de catedră, su
pliniri etc. Deși inspectoratul a

septembrie (!). Răsturnări 
în echilibrul încadrării profeso
rilor a provocat anul acesta și 
decizia întîrziată a M.E.I., deci
zie (emisă la data de 5 septem
brie și ajunsă în școli mult mai 
târziu) care operează schimbări 
în structura planului de învăță- 
mînt a școlii generale. Respec
tiva decizie stabilește crește
rea numărului de ore destinate 
activității tehnice productive a 
elevilor claselor IX—X de la 6 
la 12 ore. Măsura e binevenită, 
dar socotind întîrzierea cu care 
decizia ajunge în școli observăm 
că orarele, elaborate cu greu, se 
răstoarnă, încadrările profesori
lor se dezechilibrează și ele.

grave

VERONICA BÎRLADEANU

EMANUEL ISOPESCU
Fotografiile :

AL. PRUNDEANU

LP.V.l.L.F. Arad
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Realitate
și viziune poetică

• Gheorghe Stlngaciu, Cornel Bazan șl Constantin Pruteanu — trei 
' dintre tinerii care ocolesc munca în cadrul cooperativei agricole de 

producție.

satu- 
prie- 

____- Ba
zan si 'Gheorglie Stîngaciu. Și 
mai întâlnim și un al treilea 
cooperator, tot tînăr : Constan
tin Pruteanu. Seamănă între ei 
ca... trei picături de apă. Adi
că, nici unul dintre ei nu a 
efectuat nici o zi de muncă la 
C.A.P. Dar nici în altă parte. 
Pur și simplu, pierd vremea de 
pomană. Sau, mai exact, pe 
punga părinților.

Și președintele cooperativei, 
Mircea Vicol, care se plîngea 
că nu are cu cine recolta cele 
mai bine de 500 de hectare de 
porumb ! la să-i punem pe le
neși la treabă !

★
Acum, la încheierea raidului 

nostru, se impun cîteva obser
vații : elevii s-au angajat decis 
în comandamentele acestei 
toamne. Ei participă eficient la 
campania de recoltări, 
cum s-a putut observa, 
considerăm necesar să amin
tim direcției agricole județene, 
organizațiilor U.T.C. că nu nu
mai elevii sînt cel care trebuie

după
Dar

A vorbi acum despre campa
nia agricolă în județul Arad, în
seamnă a te referi în primul 
rlnd la recoltarea legumelor. Es
te unul dintre cele mai mari ba
zine legumicole ale țării. Efor
turile care se depun aici sint 
dintre cele mai mari. La I.A.S. 
Pecica am văzut o mare desfă
șurare de forțe. Mii de oameni 
recoltează zilnic între 400—500 
tone de ardei, gogoșari, roșii_ și 
ceapă. Intre cei care le string 
cu atenție pentru a le feri de 
pericolul brumelor ce amenință 
se află și un impresionant nu
măr de elevi ai liceelor din Pe
cica și Arad. In ultimele zile — 
ajungînd la aproape 2 000 — ei 
reușiseră adevărate recorduri... 
recoltează zilnic în jur de 200 
tone.

Elocvent pentru eforturile 
celor care participă la recoltat 
cifrele vorbesc totodată și de 
rodnicia toamnei, de imensele 
cantități de produse ce acoperă 
și pot îndestula cerințele de 
consum ale pieței și fabricilor de 
conserve. Cum însă pentru con
sumatori, pentru economia na
țională în general, numai exis
tența legumelor în grădină, nu
mai imensul efort depus în 
cimp nu înseamnă totul, să lă
murim puțin lucrurile și asupra 
unui alt aspect: al preluării lor. 
La Pecica, alături de o mică 
parte din ardeii, roșiile și gogo- 
șarii care se află în lăzi, cea mai 
mare parte a acelorași sortimen
te de produse, aproximativ S00

de vagoane, sint culese și lă
sate direct pe pămînt în gră
mezi. Am întrebat ce se va în- 
timpla cu ele și mi s-a răspuns 
că atît cit vor putea oamenii 
I.A.S.-ului le vor proteja cu fo
lii de polietilenă. Pentru șeful 
de fermă și lucrătorii rămași du
pă o zi grea de lucru în cimp, 
noaptea e un adevărat calvar: 
pindesc cerul... De ce ? Simplu 
de explicat dar greu de acceptat 
explicația: LP.V.l.L.F. nu ridică 
legumele iar brumele amenință 
să cadă.

Situația e mai mult decît de 
neînțeles. Cu toate astea se pare 
că aici ea a devenit aproape o- 
bișnuită, de neluat in seamă. 
Mai ales dacă avem în vedere 
și un alt fapt: alături de aceste 
imense cantități de legume rțeri- 
dicate de același LP.V.l.L.F. se 
află la Pecica și 2.500 tone de 
ceapă. Despre 
stat de vorbă 
LP.V.l.L.F. dar 
exprimîndu-mi 
eram privit ca
picat de nu știu unde. Numai că 
nu mi s-a spus acest lucru. Iar 
cînd am mai aflat și de la direc
torul I.A.S. că dacă ar avea noro
cul să se judece și anul acesta cu 
LP.V.l.L.F. doar pentru un mili
on și jumătate lei, sumă ce re
prezintă legume îngropate în 
pămînt pentru că nu au fost 
preluate, ar fi mulțumit, m-am 
întrebat într-adevăr ce s-ar mai 
putea zice.

toate astea am 
și cu directorul 
mărturisesc că 

nedumerirea 
un interlocutor

• Pictura Constantei Crișan 
pornește aparent de la lecția 
cubismului, mai aproape de vi
ziunea lui Gris și Marcoussis, la 
care realul, reprezentarea poe
tică a lumii „încalcă” adesea 
preceptele austere ale curentu
lui, decît cea a lui Braque (a- 
nallst sever, uneori pînă la us
căciune). Spunem aparent pen
tru că geometrizarea subiectului 
ales ne dezvăluie mai mult ape
tența către o manieră (și nu o 
estetică propriu-zisă) de’stilizare 
economică și expresivă, accen
tuat decorativă, către o simplifi
care în perimetrul căreia opu
lența și concreteța detaliilor 
realiste vor fi mai dificil aso
ciate naturalismului, 
mai mult un procedeu 
menit să disimuleze ......
într-un limbaj deja acceptat al 
picturii moderne, o sensibilitate 
artistică feminină, înclinată că
tre notația exactă a realității, 
uneori chiar către amănuntul 
colorat și pitoresc. Calităților 
picturii sale le descoperim nu 
numai subtilitatea și căldura ar
moniilor surde, în desenul su
plu, unduitor, ce exercită o cer
tă putere de seducție asupra 
privitorului, ci și în „curajul” 
de a nu ocoli locurile comune, 
de a fi naturală, firească, de a 
nu căuta picturii prezumțioase 
programe, false astenii si dra
me. Constanta Crișan. într-un 
tablou ca „Ploaie cu soare” de 
pildă, descoperă lumea și pictu
ra cu ceva din candoarea și 
puritatea pictorului naiv. Ea 
reprezintă, fără 
lului, pămîntul, 
curgerea ploii 
linii întrerupte.

are o prospețime și autenticita
te notabile.

Tn fața avalanșei de informa
ții, a modelelor culturii, a mo
dei chiar, Chirico recomanda 
artiștilor concentrarea în pro
priul perimetru spiritual, cura
jul de a renunța în fiecare zi 
la ceva, în dobîndirea stării de 
puritate și inocență. Uneori sta
rea aceasta nu e dobindită prin

NICOLAE COȘOVEANU

După 15 ani de la lansarea primului satelit

ASALTUL COSMOSULUI CONTINUĂ...
Au trecut 15 ani din acea zi 

de 4 octombrie 1957, cind mi
lioane de oameni au început să 
pronunțe un nou cuvînt : sput
nik. In misterioasa lume a 
cosmosului, la înălțimea de 
947 de kilometri a apărut atunci 
un nou corp ceresc, făurit de 
mintea omului. Satelitul în 
greutate de 83,6 kg. lansat de 
la cosmodromul sovietic Baiko
nur a fost primul și evident, 
cel mai însemnat pas al orriului 
spre stele. Au urmat multe și 
curajoase descoperiri pe care 
istoria explorării spațiului cos
mic le-a Înscris la loc de cinste.

în 1961, în memorabila dimi
neață de 12 aprilie, au răsunat 
minunatele și răscolitoarele cu
vinte rostite de primul pămin- 
tean care a plecat în Cosmos : 
„Ce v-aș putea spune in a- 
ceste ultime clipe dinaintea 
plecării ? Toată viața mea mi 
se pare acum o clipă minunată. 
Tot ce am trăit, tot ce am fă
cut mai înainte, am trăit și am 
făcut pentru clipa aceasta...”. 
Au urmat cele 108 minute pro
clamate de zeci de posturi na
ționale de radio și televiziune 
ca fiind „minutele care au 
zguduit lumea”. Inimile a mi
lioane de oameni de pe Terra 
erau alături de cea a primului 
pămîntean căruia i se dezvălu
iau pentru întîia dată fasci
nantele peisaje cosmice. La

cinstirea unui deceniu și jumă
tate de existență a erei cosmi
ce, Iuri Gagarin — cosmonautul 
al cărui nume rămine înscris 
cu litere de aur în istoria civi
lizației — nu mai este printre 
noi. Moartea tragică a eroului 
devenit legendar a mîhnit mi
lioane de oameni din lumea în
treagă. Dar locul lui și al al
tor temerari cosmonSuți căzuți 
Ia datorie, îl ocupă noi cuteză
tori, înfăptuirile lor sint duse 
mai departe, asaltul spațiilor 
nemărginite continuă.

Cei 15 ani au făcut ca mii de 
obiecte să poarte dincolo de 
Terra tot atîtea mărturii ale in
teligenței și cutezanței umane. 
Cu navele „Vostok” de tipul 
celei care a adus lui Iuri Ga
garin cinstea de a fi primul 
cosmonaut, au mai fost reali
zate cinci zboruri spațiale, unul 
fiind executat de prima fe
meie - cosmonaut, Valentina 
Nikolaeva-Tereșkova. Au ur
mat navele din cea de a 
doua generație : „Voshod” care 
printr-un spațiu vital sporit și 
printr-un și mai ridicat grad de 
complexitate și siguranță au 
permis efectuarea primului zbor 
orbital al unui echipaj format 
din trei specialiști, precum și 
întîia ieșire în spațiu a cosmo
nautului A. Leonov. . Navele 
„Soiuz" au permis specialiștilor 
sovietici să obțină cuplarea ma

nuală a două aparate cosmice 
aflate în imensitatea spațiului. 
S-a realizat astfel prima stație 
cosmică concomitent cu cel 
dinții proces tehnologic efec
tuat pe orbită. Toate aceste iz- 
binzi au perfectat ideea că o- 
mul poate trăi și lucra in con
diții de zbor cosmic.

Cabinele „Mercury” aduc a- 
mericanilor satisfacția prime
lor lor zboruri orbitale. La 8 
aprilie 1964 este inaugurat la 
Cape Kennedy vastul program 
de zboruri ale navelor cu două 
locuri „Gemini” ce avea să se 
încheie la 11 noiembrie 1966 cu 
acumularea unor valoroase date 
necesare pregătirii viitoarelor 
tentative de coborire a unui om 
pe Lună. Obiectivul nr. 1 al 
primului deceniu de eră cos
mică, Selena este „asaltată” de 
33 de automate care o survo
lează, aselenizează „tare” sau 
lent, o fotografiază sau îi devin 
sateliți. Cincisprezece „Lun- 
nik“, 7 „Sonda”, 9 „Ranger”, 5 
„Lunar Orbitar” și, în fine, 7 
aparate „Surveyer”. pregătesc 
deopotrivă, între anii 1959 și 
1969 epocalul periplu al echipa
jului Armstrong-Aldrin-CoUins.

La 16 iulie 1969 ora 9,32 (15,32 
ora Bucureștiului) de pe rampa 
de lansare 39 a rachetodromului 
Cape Kennedy, „Apollo 11“ își 
începe drumul spre Lună. După 
102 ore, 45 minute și 42 se

cunde, visul milenar al ome
nirii devine înfăptuire. Cînd 
ceasurile indicau la București 
ora 4,56 a zilei de 20 iulie, pri
mele cuvinte ale unui pămin- 
tean pe un alt corp ceresc : „E 
un pas mic pentru om, e un 
salt enorm pentru umanitate” 
erau însoțite de imagini fixate 
pentru totdeauna pe retina 
noastră. Cele 5 milioane de 
piese care compun racheta „Sa
turn 5“ împreună cu alte 2 mi
lioane de piese ale cabinei 
„Apollo”, verificate cu aju
torul a 1 300 de calculatoare 
instalate la Houston, au func
ționat perfect readucind pe 
Terra pe cei trei astronauți îm
preună cu primele kilograme 
de roci selenare. Cercetările și 
studiile, munca încordată a ce
lor 13 500 de oameni de știință, 
specialiști, ingineri, tehnicieni 
și medici dăduseră roadele aș
teptate.

Au urmat alte și alte succese 
ce reprezintă tot atiția pași pe 
calea pătrunderii in tainele 
Cosmosului. Planetele vecine 
Venus și Marte au primit deja 
„emisari” automați ai Terrei ; 
sondele americane „Mariner” 
au transmis excepționale foto
grafii ale „planetei roșii”, iar 
laboratoarele automate sovieti
ce „Venus”, înainte de a coborî 
lin pe „planeta furtunilor”, au

recepționat importante date a- 
supra atmosferei acesteia. La 
17 noiembrie 1970, stația auto
mată sovietică „Luna 17“ a de
pus pe suprafața satelitului na
tural al Pământului primul a- 
parat lunar autopropulsat, în
scriind astfel o nouă și remar
cabilă realizare în palmaresul 
bogat al cosmonauticii sovietice, 
în perioada următoare, „Luno- 
hod-l“ a parcurs pe suprafața 
Lunii cîțiva kilometri, rezol- 
vindu-se astfel numeroase pro
bleme de cercetare.

în cel de-al doilea deceniu 
de eră cosmică, omenirea aș
teaptă de la astronautică cu 
multă încredere noi realizări, 
exclusiv puse în slujba pro
gresului și civilizației. Prognoze 
meteorologice mai precise, in
formații utile agriculturii, diri
jarea avioanelor și navelor, 
studii geografice și oceanogra- 
fice, emisiuni T.V. hr scară pla
netară, noi materiale prelucrate 
in laboratoarele extraterestre 
etc., vor veni să se adauge la 
cele peste 3 000 de invenții 
„astronautice” puse în slujba 
științelor terestre.

Astăzi cind omul coboară cu 
încredere pe solul neprietenos 
al Selenei, nu mai pot fi privi
te cu scepticism planurile unei 
expediții cu echipaj spre Marte, 
iar rachetele atomice care-i vor 
sluji „credincioase” pe aceste 
trasee de legendă, încep de pe 
acum să nu mai aibă secrete. 
Premiera de acum 15 ani l-a 
făcut pe om să se despartă de 
leagănul civilizației. Acel prim 
avint spre necunoscut, a marcat 
începutul unor nebănuite dez
văluiri pe care infinitul spa
țiu ni le va oferi. Căci asaltul 
Cosmosului continuă...

Ing. DAN VAITEANU

Așadar, 
tehnic 

elegant.

din candoarea 
naiv.

obsesia ridico- 
norii, soarele, 

și razelor prin 
Efectul poetic

„luptă”, ci prin directă și fran
că opțiune. Constanța Crișan ne 
oferă o imagine surîzătoare a 
vieții. Știm că ea nu e totul. 
Dar mai știm, că fie și ..frag
mentar”. ea este adevărată.

• Iosif Krijanovsky este pic
tor ale cărui expresii definitive 
sint mereu aminate către un 
timp incert. El, in fiecare lu
crare caută, experimentează 
ceva, ceva ce nu-i izbutește de- 
cit parțial, dar care, dincolo de 
accepțiunea curentă ' a valorii 
și a „frumuseții”, e elocvent 
pentru structura sa. Din acest 
punct de vedere expoziția se 
prezintă ca o expoziție prost 
selectată, o expoziție dezarma
tă în fața exigentelor criticii. 
Ne referim mai ales la lucrări
le în ulei, lucrări cu un carac
ter „finit”, încheiat, lucrări în
clinate către o simbolistică li
terară discutabilă (cam naivă 
în ciuda „elevației” dorite), lu
crări în care culoarea e seacă, 
raporturile cromatice în sine 
dezarmonice, ușor stridente 
chiar, în care simplitatea con-

vențională a compoziției ne •- 
mintește de schematismul afi
șului.

Lucrurile se schimbă atunci 
cind ne aflăm in fața micilor 
guașe, un soi de „exerciții”, de 
„notații intime", în care elibe
rat de teroarea de a organiza 
ceva devine mai firesc, mal 
sincer, mai puțin „făcut”. Aici, 
descoperim dramatismul auten
tic al viziunii sale, înrudit cu 
expresionismul nordic, o pasio
nantă ardere, o imperioasă ne
voie de certitudini. Personajele 
picturii sale unduiesc, agită su
prafața dreptunghiului cu fer
voarea unei flăcări. Tonurile 
sînt grave, dense, adinei ; culoa
rea propriu-zisă nu mai este 
așternută mecanic, ea capătă 
prin reveniri repetate ce lasă să 
transpară adesea suportul, o 
subtilă vibrație. Este ciudat la 
ce distante se pot situa cele 
mai bune și cele mai puțin izbu
tite lucrări ale acestui pic
tor. Este însă mai puțin ne
obișnuit, dacă ne gîndim că nu 
rareori în domeniul picturii si 
nu numai al picturii, reușita nu 
decurge din insistențele (unecr 
dirijate cu o dorință de demf.n- 
strație obsesivă) a artiștilor, 
și cum un scriitor dăruit pen
tru genul memorialisticii, a. 
jurnalului, își impune obstinat 
construcția, arhitectura de lar
gă respirație epică, a romanu
lui, Este mai puțin neobișnuit 
să descoperim valoarea în crea
ția unui artist, în afara prefe
rințelor sale, mai ales cînd ele 
sint urmărite programat, cind 
tintesc neapărat opera. (Galerii
le de artă „Orizont”, B-dul 
N. Bălcescu 23).

C. R. CONSTANTINESCU

PRIMELE „SEMNE”
ALE STAGIUNII

Vineri ți sîmbătă, sub cu
pola Ateneului, în acordurile 
uneia dintre cele mai adinei 
meditații enesciene — poemul 
Vox Maris a fost „semnat" 
momentul inaugural al sta
giunii.

La pupitru s-a găsit dirijo
rul Mihai Brediceanu care 
alături de partitura enescia- 
nă ne-a mai oferit o vibrantă 
tălmăcire a Simfoniei l-a de 
Mahler.

Concertul inaugural al Fi
larmonicii bucureștene s-a 
bucurat și de participarea u- 
nuia dintre cei mai îndrăgiți 
oaspeți ai sălilor noastre de 
concert: violonista belgiană 
de origine română, Lola Bo- 
bescu.

Din 1937, cind a obținut (în
tr-o competiție la care au 
mai participat talente de ta
lia lui David Oistrach) titlul 
de laureat a Concursului 
„Ysaye", Lola Bobescu a de
venit un nume cunoscut în
tregii lumi muzicale, activi
tatea solistică, camerală, pe
dagogică, desfășurată în ul
timele decenii, autentificind o 
natură muzicală de primă 
mărime.

Și de astă dată, ascultînd-o, 
alături de Filarmonica „Geor

ge Enescu", în Concertul de 
Mendelsohn-Bartholdy, am re
găsit în Lola Bobescu emi
nenta personalitate artistică 
pe care prof. G. Manoliu o 
definea drept „un impresio
nant complex de forță perso
nală. de elemente de școală 
și cultură"..

( MUZICĂ

Și stagiunea lirică a debutat 
in acest an „cu dreptul"...

Programînd în deschiderea 
„anului, muzical" (reluînd-o 
mai bine-zis, după mulți ani), 
capodopera lui Enescu, Oedip, 
noua conducere a Operei Ro
mâne a demonstrat străda
niile sale spre o înnoire re
pertorială, spre o „politică 
muzicală" la baza căreia stă 
înțelegerea faptului că pri
mul teatru liric al țării tre
buie să acorde înainte de 
toate o atenție deosebită crea
ției naționale, marii creații 
lirice.

Valorile spectacolului cu 
Oedip sînt cunoscute și nu 
are sens să insistăm...

Am publicat zilele trecute

și un interviu cu directorul 
teatrului și cititorilor noștri le 
sint cunoscute proiectele sta
giunii lirice în ansamblul ei. 
Acum. însă, la debutul sta
giunii, trebuie să subliniem 
faptul că numărul premiere
lor, ritmul înnoirilor propuse 
ni se par cu totul sub nor
ma așteptărilor și că ne pare 
rău că și această stagiune a 
fost numită o „stagiune de 
tranzit".

Spectacolul inaugural al 
stagiunii lirice a fost un semn 
de bun augur, oferindu-ne 
cele mai îmbucurătoare spe
ranțe...

Ne pare însă totodată rău 
că nu întîlnim nici în această 
stagiune pe afișul Operei lu
crări de înaltă valoare artis
tică — cu teme de rezonanță 
contemporană — rod înainte 
de toate a colaborării dintre 
compozitorii de cea mai înal
tă capacitate profesională și 
colectivul teatrului. Ne pare 
de asemenea rău că nu avem 
încă la dispoziție un plan 
concret pentru reactualizarea 
Studioului Operei, instituție 
atît de necesară pentru îm
prospătarea repertoriului.

IOSIF SAVA
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Dînd glas sentimentelor de adincâ mulțumire față de prețioasele indicații primite

din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul deschiderii loului an

universitar, studențimea țării se aagajează

VOM ÎNVĂȚA BINE,

PENTRU A FI DE FOLOS PATRIEI

------------------------------------- ------
ma Îmbinării armonioase între 
o formație temeinică de specia
litate și un larg orizont de cul
tură și gindire marxist-leninistă 
și să soluționăm corelarea ce
rințelor zilei de azi cu cele ale 
zilei de miine. ținind seama de 
modificările rapide pe planul 
științei și tehnicii, de faptul că 
elevii și studenții de azi vor fi 
cetățenii societății comuniste de 
miine. In acest spirit, vă asigu
răm, iubite tovarășe Ceaușescu, 
că vom ridica pe o treaptă su
perioară ofensiva perfecționării 
in domeniul invățâmintului. că 
prin programe concrete de ac
țiune vom organiza corespunză
tor activitatea pentru realizarea 
efectivă a măsurilor stabilite. 
Printr-o imensă angajare con
știentă. InauCețîtă participare si 
înțelegere politică, prm folosirea 
rațională a potențialului didac
tic și studențesc. prin încadra
rea mai eficientă in acțiunile 
pain jco-educative întreprinse 
de Comitetul județean Argeș al 
P.C.R.. ne angajăm să îofcln 
specialist: multilateral pregătim 
cu dragoste de muncă, cu cor.- 
vingeri și atitudini ferme, ca
pabili să se integreze rautd ta 
producție, să promoveze in v 
ța de ri cu zi princip ide et 
romaniste de dreptate » ec 
tate scoală.

și hotărîre nestrămutată să îm
binăm temeinic pregătirea pro
fesională cu munca politico- 
ideologică, cunoștințele teoreti
ce cu activitatea practică în 
producție, pentru formarea u- 
nor specialiști bine pregătiți, 
cadre de nădejde ale construc
ției socialiste în România.

Colectivul de studenți și ca
dre didactice din Institutul de 
petrol din Ploiești. In frunte cu 
comuniștii, 
Central al 
Român și 
stimate 
Ceaușescu. 
întreaga energie și putere 
muncă înfăptuiri! neabătute 
politicii interne și externe 
partidului, a hotărfrilor a-"** 
te de Conferința Nat 
pentru ridicarea Ia m tui 
perior a pregătirii 
fesionaîe s txilrti 
cu dăruire șt abnegate pentru 
a da riață istoriceicr b măriri. 
Ir.ttapittlnd ru nat suezese a- 
r.:ve-sa*»a tzual sfert d» teae 
oe la proclamam

CM jrOeJai scăens 
sacate 5esct_5erm 

verse tare, vzvăeac

asig-rț Comitetul 
Partidului Comunist 
pe dumneavoastră 
tovarășe * NicoîâF ’ 
că ne vom consacra 

de
a 
a 

_ tu> 
tona ă, 
e! su- 

loastre pr>- 
mznrind

R

COC

Mesajul adresat de tovarășul

reuniunii Prezidiului Consiliului

eforturilor sale pentru instau
rarea ia viața internațională a 
■noi climat de înțelegere și cola
borare. adresez un salut cordial 
partieipanților la reuniunea Pre 
ridrultri Consiliului Mondial al 
Păcii, întrunită in capitala țării 
prietene — profund angajată in 
realizarea nnui amplu program 
de înnoiri economice și sociale 
- Republica Chile.

După cum se știe, dezvoltarea 
lumii contemporane sub influen
ța puternică a revoluției știin- 
tifieo-tehnice determină o tot 
mai strinsă interdependență a 
țărilor și popoarelor, ridică nu
meroase probleme de interes vi
tal. a căror soluționare nu poate 
avea loc decit la scară plane
tară. cu aportnl tuturor statelor, 
al tuturor națiunilor. De aici de
rivă necesitatea imperioasă me
reu mai mult resimțită, a pro
movării solidarității umane pe 
plan mondial, a extinderii și ra
mificării continue a cooperării 
si colaborării internaționale 
cete mai variate forme.

Desigur, o conlucrare largă și 
fii loot» tai seara intregii co- 
nsuuitâti mondiale reclamă nea
părat eliberarea relațiilor dintre 
țări si pa poare de orice tendințe 
și practici care le pot împiedica 
dervoitare*. implică respectul 
reetproe intre state și națiuni. 
• bservarea neabătută de către 
tați ti fată de toți a normelor de 
drept și morală internațională, 

evenimentelor interna- 
atestă că tocmai nesoco- 
restor principii și norme 

re artrită cauza principală a 
aeintelecerilor și tensiunilor In
tre state, sursa focarelor de răz
boi existente in diferite puncte 
ale globului.

Ia ce o privește. România so- 
riafisti a făcut din respectul in- 
dependentei si suveranității po- 
peareioc. al egalității in drepturi 
«4 neamestecului in treburile in
terne ale altor țări o constantă 
a politicii sale externe, o regulă 
de conduită in viața internațio
nală. împreună eu forțele demo
cratice. progresiste și iubitoare 
de pace din întreaga lume, țara 
noastră militează împotriva po
liticii imperialiste de forță si a- 
gresiune, pentru stingerea foca
relor de război, sprijină activ 
lupta popoarelor pentru lichida
re» colonialismului, neocolonia- 
lismulni și imperialismului, sus
ține dreptul fiecărei națiuni la 
dezvoltarea liberă șl indepen
dentă, potrivit propriilor sale as
pirații.

in zileie noastre o constituie 
înlăturarea decalajelor existente 
intre gradul de dezvoltare a cî- 
torva țări și a imensei majori
tăți a statelor lumii. Solutiona
rea acestei probleme se înscrie 
ca o condiție esențială a promo
vării unor raporturi intre state 
bazate pe justiție și morală, ca 
o premisă indispensabilă a dez
voltării solidarității mondiale și 
a progresului general al umani
tății. Iată de ce considerăm ca 
un imperativ de stringentă ac
tualitate unirea eforturilor inter
naționale in vederea sprijinirii 
active a statelor care suferă de 
pe urma subdezvoltării, încura
jarea preocupărilor acestor state 
indreptate spre valorificarea re
surselor umane și naturale de 
care dispun, spre ridicarea ni
velului de trai material și spiri
tual al popoarelor.

Acordind o atenție deosebită 
extinderii relațiilor cu țările care 
au pășit pe drumul dezvoltării 
independente, România susține 
lupta popoarelor latino-ameri- 
cane și de pe alte continente 
pentru trecerea bogățiilor și re
surselor naționale in propriile 
miini, pentru propășirea econo
mică și socială, pentru un viitor 
mai bun.

Desfășurindu-se într-un mo
ment etnd omenirea iși pune 
mari speranțe în găsirea căilor 
menite să ducă Ia eliminarea fo
carelor de război, Ia înfăptuirea 
unor programe concrete de de
zarmare, Ia realizarea unui sis
tem trainic de securitate șî pace 
in lume, dezbaterile și acțiunile 
ce Ie va iniția înaltul for al miș
cării mondiale a păcii pot con
stitui un aport valoros la această 
nobilă cauză a tuturor popoare
lor lumii. Acționind în comun, 
pe deasupra deosebirilor de con
cepții politice, filozofice sau re
ligioase. toți oamenii de bună- 
credință. toate organizațiile de
mocratice, diferitele mișcări so
ciale, opinia publică mondială 
vor putea influența pozitiv cursul 
evenimentelor din lume, contri
buind Ia instaurarea unui climat 
de înțelegere, colaborare și pace 
pe pămînt.

Cu aceste ginduri. urez reu
niunii dumneavoastră succes de
plin in atingerea scopurilor pro
puse.

Folosesc, totodată, acest prilej 
pentru a transmite poporului 
chilian mesajul de prietenie al 
poporului român, împreună cu 
urările de noi și mari realizări 
in lupta pentru un viitor de pace 
și bunăstare, pentru înflorirea 
continuă a patriei.

•_Tâ ie

asiguri 
viitorilor
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Finala „Cupei Davis"

Telegrame adresate C. C. al P. C. R-, tovarâsdui NICOLAE CEAUSESCU
Plini <fe mîndrie pentru 

rile succese repurtate de 
noastră sub conducerea parti
dului în dezvoltarea economică, 
a culturii, a bunăstării oameni
lor muncii, pentru consecvența 
cu care sînt promovate intere
sele vitale ale națiunii, pentru 
poziția activă și principială a 
partidului nostru in mișcarea 
comunistă internațională, pen
tru contribuția prestigioasă a 
României la rezolvarea marilor 
probleme ale lumii contempo
rane, — se spune in telegrama 
adresată de studenții și cadrele 
didactice de la Academia de 
studii economice, tineretul g-_- 
dențesc se simte pe deplin so
lidar cu munca eroică a între
gului popor și este hotărit să-și 
pună întreaga energie, intregul 
talent în slujba idealurilor co
munismului, ale partidului, ia 
serviciul Patriei.

In orice moment și pretutin
deni simțim grija partidului șl 
încrederea lui deplină In noi. 
Cunoaștem marile sacrificii care 
se fac pentru a ni se asigura 
condiții cit mai bune de muncă 
și viață. Și sintem plini de în
credere in rezultatele rodnice 
ale procesului de transformare 
a școlii 
gindirii 
văzătoare 
instituție 
capabilă să-și îndeplinească ca 
cinste rolul important care-; re
vine în progresul 
noastre.

Vom face totul, se 
încheierea telegramei, 
integra organic eforturile noas
tre in activitatea generală a 
poporului român pentru feur-.- 
rea societății socialiste m-ulii- 
lateral dezvoltate, astfel incit 
să contribuim cu tot potenția
lul de care dispunem — alâtori 
de clasa muncitoare, de tari- - 
mea muncitoare, de mtelemuali- 
tate — la ridicarea Românie: 
pe culmile civilizației aooalste 
și comuniste.

Etapa de muncă începută azi 
în contextul înnoirilor or: funie

mi
ta*

liniile 
clat

intr -o

superioare pe 
dumneavoastră 
și generoase 
cu adevărat modernă.

socăettțd

spune tn 
pentru a

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 1 
dului Comunist Român, președintele Cna 
Republicii Socialiste România și tovarășa! 
MAURER, președintele Consiliului de Mîib 
Socialiste România, au primit din partea tot 
JIVKOV, prim secretar al Comitetului Ceai 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al 
Populare Bulgaria, și a tovarășului STANKO TODO 
ședințele Consiliului de Miniștri al Republicii Pupai 
ria, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central aî Partiizl-zi_____

Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliului de Mizistr: aje ?.ez . 
blicii Populare Bulgaria, al întregului popor buigar si al =:e~r. 
personal vă mulțumim cordial dumneavoastră și. penn : - 
nea voastră, Comitetului Central al Partidul :i Cnem-i«- h-—j>- 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Socialiste România, poporului frate român, pentru feliritârii? 
și urările cordiale transmise cu prilejul celei de-a D5-a ani
versări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria.

Sîntem ferm convinși că prietenia frățeasca si colaborare’ 
strinsă dintre Partidul Comunist Bulgar si Partidul Comunist 
Român, dintre . Republica Populară Bulgaria «: Reo-ubiit» 
Socialistă România, bazate pe principiile marxisn-leninismuî :î 
ȘÎ ^internaționalismului socialist vor continua sâ se dezv-îte 
neîncetat și în viitor spre binele popoarelor noastre, în inte
resul comunității mondiale socialiste si al unități: mișcări: 
muniste și muncitorești internaționale, al triumfului’ nă-i: si 
socialismului în întreaga lume.

Folosim acest prilej pentru a vă ura din toată inima, dum
neavoastră, dragi tovarăși, Partidului Comunist Român si to
porului frate român, noi și mari succese In ooera de ccnstrui-e 
a socialismului în țara dumneavoastră.

CRONICA
U.T

• MARȚI a părăsit Capi
tala plecînd în R. D. Germa
nă o delegație a Uniunii Ti
neretului Comunist, condusă 
de tovarășul Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C. C. al 
U.T.C., care va lua parte la 
lucrările Comitetului inter
național de pregătire al ce
lui de al X-Iea Festival 
Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Berlin.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București—Oto
peni, erau de față tovarășul 
Aurel Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al U.T.C.

★
• IERI s-a întors în Capi

tală delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă 
de tovarășul Gheorghe Stoi
ca, secretar al C. C. al 
U.T.C., care a luat parte Iți 
lucrările Congresului Uniu
nii Socialiste a Tineretului 
din R. S. Cehoslovacă. Pe 
aeroportul internaționali
București—Otopeni, delega
ția a fost salutată la sosire 
de tovarășul Ion Popescu,j 
secretar al C.C. al U.T.C.,, 
de activiști ai C. C. al I 
U.T.C.

T. ' •

car*

n-dam

Tînărul
în organizația
revoluționară

(Urmare din pag. I)

» care a optat pentru o atitudine existențială majoră, in mod r 
‘ lucid, refuzînd individualismul, lată, ia Cluj, in foța studenți- f
> lor, în cuvîntarea rostită cu prilejul deschiderii anului uni- c
> versitar, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la uree <
> aspecte legate de viața tinerilor în organizația revoluționară, c 
) Era vorba acolo de un spirit de comunicare umană, de con- (’
> știința că organizația politică se naște din solidaritatea tutu- c
> ror membrilor săi, din trăirea colectivă a bucuriilor și insucce- C 
» selor. Este o realitate care transcende pe fiecare dintre (’
> membrii săi și îi ridică la un conținut uman mai nobil și mai <
> profund. „Este necesar să înțelegem că preocupindu-ne de <
> problemele mari trebuie să ne îngrijim și de problemele așa- (.
> zis mărunte. In fond nu există probleme mari și mici - iar C
> conduita în viața personală, în viața de familie constituie o C 
I condiție de bază a bunului mers al întregii vieți sociale", <
> spunea tovarășul Ceaușescu. Acesta este sensul major al unei < 
j vieți în organizația revoluționară, numai așa putem considera C 
\ că ea oferă tineretului calea unei aspirații spre o existență C 
C plină de idealuri, demnă de trăit. Nu este vorba de vreo <( 
5 imixtiune în viața personală a cuiva, așa cum de altfel a < 
C subliniat tovarășul Ceaușescu, ci de găsirea unei șanse comu-
> ne, de împărtășirea tuturor din marea existențială a unei S
f vieți colective. /
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ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

tîlnire și după antrenamente, 
urmînd ca, cu cîteva zile înain
tea începerii meciului cu jucă
torii celor două echipe să aibă 
loc o conferință de presă, pen- 

zile ei 
de ab-

S’E DE ’RESA DE CĂTRE FEDERAȚIA DE TENIS, NE-A 
. 8O< DATE DESPRE MAREA FINALA DE LA BUCUREȘTI.

o la privința măsurilor pre- 
VSC.U-- e se pcax spune că orga- 
•usvrt s-au ginii: la toate t 

-a ftcat o nouă rara li za re la 
crea pesrtru «curgerea apei In 
raz ie vreme nefavorabilă. De 
aaeaenet, slat In cura de con- 
Secftonare două prelate pentru 
acoperirea terenului de joc și 
a unui* dintre terenurile de an
trenament.

• Interesul enorm pentru a- 
eeaatt finală e ilustrat și de so- 
BOtarea de bilete din numeroa
se țări ale lumii, precum și so

rtarea de acreditări din par
cea unor ziariști reputați. Pînă 
ieri, la prlnz, se primiseră la 
Biroul de presă peste 60 de ce
reri de acreditare, a unor zia- 
- st: din S.U.A. (15), Anglia (9), 
Franța (7), Belgia, Polonia, Ita
lia, Ungaria, Iugoslavia, Bulga
ria, Spania, Cehoslovacia etc. 
Se estimează că numărul cere
rilor de acreditare va depăși 
cifra de o sută.

• Meciul va fi preluat, în în
tregime, de o serie de companii

de televiziune de peste hotare. 
Intre acestea menționăm pe 
cele din S.U.A. care-1 vor 
transmite in culori, apoi Franța, 
Iugoslavia, Ungaria, Cehoslova
cia, Elveția, Austria etc.

• Numeroși turiști din Euro
pa și America țin să fie pre- 
zenți la prima finală care, după 
35 de ani, se dispută pe conti
nentul nostru, la București. Cele 
mai multe cereri de bilete sînt, 
firește, din S.U.A., apoi din 
Franța, Anglia, Suedia, Italia, 
Turcia, Elveția etc.

• Ilie Năstase, cum se știe, 
s-a înapoiat luni după-amiază ; 
echipa S.U.A. este așteptată să 
sosească astăzi, de la Paris, cu 
un avion al companiei Air 
France în jurul orelor 15,20. 
Chiar de mîine oaspeții își vor 
relua pregătirile pe terenurile 
de la Progresul. Nu are nimeni 
acces la antrenamente în afară 
de reprezentanții presei. S-a 
stabilit că Sala de sport de la 
Progresul va servi drept came
ră de interviuri după fiecare In-

tru ca timp de cîteva 
să nu mai fie deranjați 
solut nimeni.

• Steagurile tuturor 
cîștigătoare ale „Cupei 
și a participantelor la 
competiție de mare anvergură, 
se vor arbora în jurul arenei 
Progresul.

• S-a stabilit că se va juca 
cu mingi Dunlop și că pentru a- 
sigurarea unui climat normal de 
liniște, pentru marile confrun
tări, căile de acces în tribune 
se vor închide pentru public cu 
un sfert de oră înainte de înce
perea partidelor.

particlpă la actuala ediție a 
Balcaniadei, au următoarea 
componență: masculin: Șerban 
Doboșl, Aurel Ovanez șl Teo
dor Gheorghe ; feminin : Ma
ria Alexandru, Carmen Crlșan, 
Eleonora Vlaicov șl Camelia 
Filitnon.

/

țărilor 
Davis'" 
această

C. V.

MERIDIAN
• DUPĂ consumarea a 6 

runde, In clasamentul Olimpia
dei masculine de șah de la 
Skoplie. conduce echipa Iugo
slaviei cu 18 puncte. Echipele 
României și R.F. a Germaniei 
se află pe locul 6 cu 13 puncte.

• ÎNCEPÎND de astăzi, timp 
de trei zile, la Ankara se des
fășoară întrecerile celei de-a 
9-a ediții a campionatelor bal
canice de tenis de masă. Re
prezentativele României, care

• LA. SOFIA au început în
trecerile Dinamoviadei de box. 
competiție la care participă si 
pugiliști de ‘ 
București.

In prima 
semimuscă, 
întrecut lă __ _ __
slovacul Sllzlo, iar Gheorghe 
Ene (categoria semimijlocle) a 
cîștigat la puncte meciul susți
nut cu Spliski (Dynamo Ber
lin). O frumoasă impresie a 
lăsat Vasile Antoniu (categoria 
semiușoară), care l-a învins 
prin abandon In repriza a IlI-a 
pe Warner (Dynamo Berlin). 
A. Moraru (categoria cocoș) și 
I. Gyorfl (categoria mijlocie) 
au pierdut la puncte în fața lui 
Klshemet (Dozsa Budapesta) și 
respectiv Kirliov (Levski-Spar- 
tak Sofia).

la clubul Dinamo

gală, la categoria
Remus Cozma l-a 

puncte pe ceho-

• CELEBRUL fotbalist bra
zilian Fele a semnat ultimul 
său contract de jucător cu e- 
chipa F.C. Santos în cadrul că
reia activează de 18 ani fără 
întrerupere. Contractul are o 
valabilitate de 2 ani. Pele a 
reafirmat că toate sumele 
care-1 revin vor fi alocate unui 
fond de ajutorare a oamenilor 
săraci. în contract Pele a spe
cificat că va evolua numai in 
meciurile din cadrul campio
natului național precum șl In 
partidele Internaționale amicale.

REVISTA ARE CUVÎNTUL - ora 
19,30 ; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Academiei) : DE CE A FURAT
ZMEUL MINGEA — ora 17.

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Central (orele 10; 
12,»; 15; 17,»; »); Melodia (ore
le 0; 11.15; 13.»; 16; 18,30; 20.45).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulea
ză la Patria (orele 1»; 12,30; 15,30; 
18; 20,»); Flamura (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 1845; 20.M); Luceafărul 
(orele 9; 11.15; 13,»; 16; 18.30) 21).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE : rulează ia Feroviar fo
tele 9; 11,15; 13.»; 15,45; 18,15;
20.30) ; Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,»).

MISIUNEA SUBLOCOTENENTU
LUI SIPOS: rulează la Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,»; 16; 18,15;
20.30) .

AGENTUL NR. 1: rulează la 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21).

MAREA HOINĂREALA: rulează 
la Favorit (orele 8.30; 10,45; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,30); Scala (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

PERO ȘI PRIETENII SAI: ru
lează la Timpuri Noi (orele 9,so
il,15 în continuare ; la ora 29,15 
Program de documentare).

OPIUL ȘI BITA: rulează la Ca
pitol (orele 9, 11,15; 13.45; 16; 18.39; 
21).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
-ulează la Grivlța (orele 9; 11,15; 
13,39; 16; 18,15; 20,30); Volga (orele 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30); 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

PENTRU CA SE IUBESC: 
leazâ la Cotroceni (orele 15.30; 
20,15).

FATA CARE VINDE FLORI: 
leazâ la Aurora (orele 9.30; 
15,15; 17,45; 20,15). ,

ORIZONT ABRUPT: rulează la 
victoria (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18.30; 20.45).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Vitan (orele 15.30; 18; 
20,15).

MANIA GRANDORII: rulează la 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18 15; 20,30); Gloria (orele 9: 11,15: 
13'30; 16; 18,15; 20.30).

BAMBI: rulează la Doina (orele 
11,30; 13,30: 15,30, 17.30; 19,45); Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20.15).

OSCEOLA: rulează la Dacia
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

MESAGERUL 5 rulează la Miorița 
(orele 9; 11.18; ----
20,30).

ASTA SEARA 
MILIE: rulează 
15.30; 17,45; 20).

13,30; 15,45; 18;

dansam în fa-
la Moșilor (orele

ru- 
18;

ru-
12;

TORA I TORA I TORA 1: rulează 
la Bucegi (orele 16; 19,30); Tomis 
(orele 9; 12,39; 16; 19,30).

CREIERUL: rulează la Lira
(orele 15,30; 18; 20,15); Giulești 
(orele 10; 15,30; 18; 20.30).

CORNUL DE CAPRA: rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

FERMA DIN ARIZONA: rulează 
la Unirea (orele 15,30; 19); 
tari (orele 15,30; 19).

AVENTURI LA MAREA 
GRA: rulează la Progresul 
15.30; 19).

DACĂ E MARȚI, E BELGIA: ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

UN ADEVAR PE 
rulează la Laromet 
17,30; 19.30).

Feren-

NEA- 
(orele

JUMĂTATE: 
(orele 15,30;

SUB MARI: 
rulează la Pacea (orele 15,30: 
20,30).

20.000 DE LEGHE

explozia ALBA: rulează 
Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,15).

18;

la

trei DIN VIRGINIA: rulează la 
Cringașl (orele 15,30; 18; 20.15).

CASA DE SUB ARBORI: rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂLĂREȚII: rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL: rulează la Munca (orele 
15.30; 18; 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA: ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

PROCESUL UNEI STELE: rulea
ză la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

UN ADEVAR PE JUMĂTATE : 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17,30; 19,30).

MIERCURI 4 OCTOMBRIE

Opera Română: ROMEO ȘI JU
LIET A — ora 19,30; Teatrul Națio
nal „I. L. Caraglale" (Sala Come
dia): DULCEA PASARE A TINE
REȚII — ora 20: Teatrul de Co
medie: CHER ANTOINE — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio): VALENTIN ȘI VA
LENTINA — premieră — oră 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy):

MIERCURI, 4 OCTOMBRIE 1872
PROGRAMUL I

(III). 
Lee
la 40
10.59

copil : 
merge la școală". 12,20

9,00 Deschiderea emisiunii, 9,05 
Teleglob — Itinerar suedez. 9,25 O 
viață pentru o idee : Nansen 
10,00 Curs de limba franceză, 
ția a 23-a. 10.30 Comentariu 
de steme — Județul Alba. 
Telecinemateca pentru 
„Anlcka
Film documentar TV. : ..Peșterla 
vîntului". 17,30 Deschiderea emi-' 
slunli de după-amiază. 18,00 
Fotbal s Levski Spartak Sofia— 
Universitatea Cluj. 19,50 1001 de 
seri. 20,50 Film artistic : „Hiroșima 
dragostea mea". 22,25 Vedete ale 
muzicii ușoare. 22,35 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,40 România în lume. 21,20 
Arta plastică — Expoziția de de
sene Theodor Pallady. 21,35 Seară 
de balet. 21,55 Roman foileton : 
„Contele de Monta Cristo".



Chemări la 
reconciliere

Eforturile 
pentru soluționarea 

diferendului yemenit
împușcăturile s-au rărit la 

frontiera care separă cele două 
state yenienite (luni seara se 
mai înregistrau focuri izolate), 
iar o misiune de mediere a 
Ligii Arabe sosește miercuri 
la Aden pentru a încerca să re
facă punțile reconcilierii. Misiu
nea „celor cinci" — reprezen
tanții permanenti de pe lin
gă Liga Arabă ai Kuweitului, 
Egiptului, Siriei, Libanului și 
Algeriei — este, fără îndoială, 
dificilă deoarece dezacordurile 
care s-au acumulat creează des
tule piedici în calea unei ime
diate reglementări. Un opti
mism prudent este, totuși; ge
nerat de faptul că ambele 
părți — Republica Arabă Ye
men (suprafață : 195 000 kmp ; 
populație : 5 000 000 locuitori) și 
Republica Democratică Popu
lară a Yemenului (suprafață : 
500 000 kmp ; populație : 1 250 000 
locuitori) — au solicitat o me
diere a Ligii Arabe care să pu
nă capăt conflictului armat din 
această parte a lumii. Atit la 
Sanaa, cît și la Aden s-au fă
cut auzite declarații în favoa
rea unei soluții negociate capa
bile să înlăture pericolele unor 
noi vărsări de sînge. Fattah Is
mail, secretar general al Fron
tului Național din R.D.P, a Ye
menului, a declarat că la Aden 
membrii misiunii de medierd 
„vor primi sprijinul necesar 
pentru a examina situația la 
fața locului și pentru a propu
ne soluțiile considerate necesa
re". Fruntașul sud-yemenit s-a

pronunțat, în același timp, 
pentru contacte nemijlocite în
tre cele două state considerînd 
că acestea „oferă cea mai mare 
șansă pentru a se ajunge la o 
soluție rezonabilă". Eliminarea 
tensiunii — se arată la Aden 
— trebuie să fie prefațată de 
eliminarea taberelor de merce
nari de la frontieră, retrage
rea trupelor concentrate în 
punctele de graniță, restabili
rea legăturilor aeriene și te
restre.

Agențiile de presă au relatat 
că guvernul de Ia Aden a for
mulat propunerea de a se în
ceta focul. Sanaa a replicat că 
întreruperea ostilităților nu 
este posibilă decît dacă forțele 
sud-yemenite se retrag din lo
calitatea Kotoba (180 km sud 
de Sanaa) și din regiunea Ha- 
rib. Informații de ultimă oră a- 
nunță că forțele sud-yemenite 
s-au retras din Kotoba și au 
ocupat poziții în jurul orașului. 
Se afirmă că luptele au încetat 
la frontieră cu excepția unor 
incidente izolate. Desigur, cau
zele actualei situații sînt con
troversate. R. D. P. a Yeme
nului — care a denunțat 
viguros încercările Unor cer
curi conservatoare, reacționa
re, de a răsturna regimul 
cu opțiuni progresiste, pro
motor al unei politici indepen
dente, de la Aden — a acuzat 
un grup de mercenari venind 
din țara vecină de a fi atacat 
mai multe localități. Scopul o- 
perațiunii : „a agrava situația 
și împiedica orice întilnire în
tre conducătorii celor două

țări". Noua răbufnire a ostili
tăților a fost pusă și în con
textul misiunii „celor cinci", 
fiind — potrivit aceluiași punct 
de vedere — menită să submi
neze tentativa de mediere. La 
Sanaa forțele armate nord-ye- 
menite au fost chemate să a- 
pere cu orice preț frontiera ță
rii. Republica Arabă Yemen a 
afirmat că nu se află la origi
nea crizei aetuale. Dincolo, 
însă, de acuzații și contra-acu- 
zații există o realitate neliniș
titoare pe care LE MONDE a 
sintetizat-o astfel : „de cîtva 
timp Ia frontierele R.D.P. a 
Yemenului mocnește un ade
vărat război".

In diferite capitale arabe s-au 
rostit îndemnuri la soluționa
rea conflictului. în acest sens 
președintele Algeriei, Boumedi- 
ene, s-a adresat conducătorilor 
statelor yemenite solicitîndu-le 
să folosească înțelepciunea și 
autoritatea lor pentru a evita 
deteriorarea relațiilor dintre 
cele două țări. în ultimele zile 
apelurile la rațiune s-au înmul
țit. Oficialitățile irakiene au în
treprins un demers menit să 
contribuie la reglementarea di
ferendului. înalte oficialități de 
la Bagdad sînt așteptate să so
sească la Sanaa pentru a avea 
convorbiri cu fruntași din Re
publica Arabă Yemen. In ace
lași timp, prezența la fața lo
cului a misiunii Ligii Arabe ar 
putea să readucă liniștea în a- 
gitata peninsulă și să creeze 
premisele unei reconcilieri.

M. RAMURA

Un „da44 
cu umbre

Rezultatele 
referendumului din Da
nemarca și demisia 

premierului Krag
Rezultatele finale ale referen

dumului din Danemarca, publi
cate marți la amiază, indică o 
aprobare „la limită" pentru a- 
derarea țării la Piața Comună. 
57 Ia sută din votanți (adică 
1 955 932) s-au pronunțat pentru 
intrarea Danemarcei în Piața 
Comună lărgită, iar 32,8 la sută 
(adică 1 124 106) au votat împo
trivă. Așadar, practic, au lip
sit doar cîteva mii de voturi 
pentru ca procentul de 33 la 
sută „Nu“ să fie atins și „cei 
zece" să rămînă în ultimă in
stanță, după defecțiunea ante
rioară a Norvegiei, doar... „cei 
opt".

Evident, așa cum se sublini
ază, de altfel, în cercurile „co
munitare" de la Bruxelles, 
ponderea „da"-urilor în refe
rendumul de luni se explică, în 
mare măsură, prin dependența 
agriculturii daneze (ramura 
principală economică a țării) de

piața britanică. Votind pentru 
intrarea în C.E.E. — observa 
FRANCE PRESSE — mulți da
nezi au avut în minte, probabil, 
speranța evitării dificultăților 
(din punctul de vedere al ex
porturilor agrare) ce ar putea 
surveni ca urmare a răminerii 
Copenhagăi în afara unei Piețe 
comune cuprinzind și Marea 
Britanie. Este, însă, tot atît de 
evident, că cele peste 1 100 000 
de „NU" rostite la referendum 
indică existența unor largi pă
turi ale populației, care văd în 
actul aderării un pas cu posibi
le repercusiuni negative în e- 
voluția ulterioară econoinico- 
politică a țării. Cele mai multe 
temeri, reflectate luni în ma
rele număr de voturi negative, 
privesc, așa cum au relevat și 
diferitele anchete și sondaje 
publicate în săptăininile prece
dente în presa daneză, pers
pectiva ca, acceptînd să facă 
parte din comunitatea economi
că vest-europeană, Danemarca 
riscă să fie dominată de capi
talul străin, să-și vadă limitată 
libertatea de acțiune și mișca
re pe planul relațiilor econo
mice și chiar politice. O deo
sebită sensibilitate există în o- 
pinia publică daneză față de o 
evoluție care ar putea afecta 
— și de fapt nu va putea să nu 
afecteze — tradiționala coope
rare între țările nordice. Poa
te tocmai de aceea, în prima 
sa declarație publică după re
ferendum, premierul danez 
Krag (care, de altfel, cîteva ore 
mai tîrziu și-a anunțat demi

sia din „motive de ordin per
sonal") a socotit necesar să sub
linieze ; „Noi avem greaua res
ponsabilitate de a căuta să u- 
nim cooperarea europeană cu 
cooperarea nordică" asigurind 
că „de fiecare dată cînd o pro
blemă de un interes nordic co
mun va fi ridicată în cadrul 
C.E.E. vom face astfel ca ea să 
fie discutată cu celelalte țări 
nordice". Oricum, după „nu“-ul 
norvegian, dificultățile ce de
curg pentru o Danemarcă an
corată la C.E.E. în raporturile 
cu tradiționalii ei parteneri 
nordici (toți aflați în afara Pie- 
ții comune) sînt ușor de prevă
zut. Chiar și definitivarea „do
sarului" aderării daneze la 
C.E.E. nu pare a fi lipsită de 
dificultăți, lucru care reiese și 
din speculațiile care au circu
lat ieri la Copenhaga că pre
mierul demisionat, Krag, ar 
dori să se consacre negocieri
lor finale de la Bruxelles. Con
ducerea social-democrației da
neze a decis să-1 propună în 
funcția de premier pe liderul 
sindical Anker Joergensen. Fi
rește, în condițiile în care gu
vernul social-democrat va 
reuși să se mențină Ia putere.

In ce-i privește, partenerii 
comunitari au Ia ce se gîndi a- 
tunci cînd privesc scaunul goi 
lăsat de Oslo și cifrele care re
levă — ca să folosim un limbaj 
diplomatic — lipsa de entuzi
asm a dovezilor pentru Piața 
Comună.

EM. RUCAR

Vizita lui E. Gierek in Franța
Președintele Georges 

Pompidou a oferit, la 
Versailles, un dineu în 
cinstea lui Edward Gie
rek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., aflat intr-o 
vizită oficială în Franța.

în toastul rostit cu acest pri
lej. șeful statului francez a rele
vat că, în prezent, se deschide 
perspectiva unei politici înțelep
te și pașnice în Europa și a 
apreciat că o mărturie a acestui 
fapt o va constitui conferința ge- 
neral-europeană pentru securita
te și colaborare. în context, pre
ședintele a subliniat că „deose
birile de sisteme sociale nu tre
buie să constituie un obstacol în 
relațiile dintre state ; apartenen
ța la diferite alianțe nu trebuie 
să amenințe securitatea continen
tului nostru ; diferitele grupări 
economice de care aparținem nu 
trebuie să împiedice dezvoltarea

MĂSURI LUATE DE 
REZISTENȚA 

PALESTINIANĂ
• PURTĂTORUL de cu- 

VÎNT OFICIAL al Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei, Kamal Nasser, a_a- 
nunțat că „membrii mișcării 
de rezistență se vor retrage 
din satele si orașele din su
dul Libanului", informează 
agenția United Press, Inter
national. El a subliniat că 
decizia a fost luată de către 
Comitetul Executiv al O.E.P.

Kamal Nasser a făcut a- 
ceastă declarație după întîl- 
nirea pe care președintele 
libanez, Suleiman Frangieh, 
a avut-o luni, cu președin
tele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Yasser Ara
fat, și cu alți lideri palesti
nieni.

>

relațiilor comerciale, tehnice și 
științifice dintre state".

Referindu-se la relațiile franco- 
polone, președintele a apreciat că 
legăturile economice bilaterale nu 
corespund posibilităților celor 
două țări și a arătat că dorește 
ca întreprinderi franceze să 
participe tot mai activ la dez
voltarea Poloniei.

în cuvîntul de răspuns, 
Edward Gierek a arătat că prie
tenia și colaborarea dintre Polo
nia și Franța capătă un nou 
conținut și că în multe domenii 
importante această colaborare 
poate fi extinsă.

„în Răsărit și în Apus au fost 
adoptate hotărîri privind desfă
șurarea convorbirilor multilatera
le pentru pregătirea și convo
carea conferinței general-europe- 
ne, a relevat E. Gierek. Trebuie 
să sperăm că ele vor fi rodnice. 
A sosit timpul să ne așezăm la 
masa conferinței europene, pen
tru a adopta principiile generale 
și programul pentru instaurarea 
în Europa a păcii, securității și 
colaborării".

închiderea Tirgului

• DUPĂ DOUA ZILE DE 
DEZBATERI, Senatul ame
rican a adoptat cu 70 de vo
turi pentru, contra cinci, 
proiectul de lege privind a- 
locarea la bugetul militar a 
74,6 miliarde dolari — cel 
mai ridicat buget al State
lor Unite după al doilea 
război mondial. Senatul a a- 
probat, totodată, un amenda
ment la acest proiect de le
ge prin care cere președin
telui Nixon „să caute o în
cetare a focului negociată și 
să fixeze o dată pentru re
tragerea tuturor forțelor 
S.U.A. din Indochina, dacă 
vor fi eliberați prizonierii 
de război americani". Amen
damentul, adoptat prin ridi
carea miinilor, nu are însă 
decît o valoare simbolică. 
In același timp, a fost res
pins un amendament pre
zentat de senatorul demo
crat William Proxmire, care 
apreciază bombardarea de 
către aviația S.U.A. a teri
toriului R.D. Vietnam drept 
„o greșeală, o lipsă de lo
gică ce nu a dat, nu dă și 
nici nu va da rezultate".

Bugetul militar aprobat de 
Senat este inferior cu 4 mili
arde de dolari celui solicitat 
de Casa Albă. Proiectul ur
mează să fie supus unei co
misii mixte a Senatului și 
Camerei Reprezentanților.

de la Plovdiv

La 3 octombrie, a luat sfirșit Tîrgul internațional de la Plov
div, care s-a aflat, în acest an, la cea de-a 28-a ediție a sa. 
marcind, totodată, aniversarea a 80 de ani de la prima expo
ziție internațională bulgară organizată în acest oraș.

Alături de celelalte 36 de țări, Republica Socialistă Romania 
a fost o prezență apreciată atît prin suprafața pavilionului său 
(1 700 metri patrați), cit, mai ales, prin nivelul tehnic al ex
ponatelor. In mod deosebit, produsele industriei construcțiilor 
de mașini din țara noastră au cucerit la Plovdiv aprecieri elo
gioase prin locomotiva electrică de 4 500 kw fabricată la Uzi
nele „Electroputere" Craiova, locomotiva diesel hidraulică de 
700 CP produsă la Uzinele „23 August" din București, conver- 
tizorul de sudură — medaliat cu aur — creație a colectivului 
de la Uzina de mașini electrice București, incărcătorul frontal, 
tractorul articulat, toate mașinile de prelucrare a lemnului, 
întreaga gamă a componentelor' electrdfiicc comercializate de 
întreprinderea „Electronum", tractorul articulat forestier.

Ca dovadă a bunelor aprecieri de care s-au bucurat din par
tea specialiștilor bulgari, multe dintre exponatele românești 
au rămas la Plovdiv, fiind cumpărate de diverse firme bulgare.

întrevedere C. Mănescu- 
K. Waldheim

NEW YORK 3, — Trimisul 
special Agerpres, Comeliu Vlad, 
transmite : Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu, 
șeful delegației țării noastre la 
cea de-a 27-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiuni
lor Unite, a avut o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

Cu acest prilej, secretarul ge
neral al O.N.U. a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. un călduros 
mesaj de salut, urări de bine și 
de sănătate.

în cursul întrevederii, a fost 
efectuat un tur de orizont asu
pra situației mondiale actuale și 
a fost examinat rolul O.N.U. în 
cadrul evoluțiilor înregistrate în

relațiile internaționale. în a- 
ceastă privință, a fost evidenția
tă necesitatea intensificării efor
turilor în vederea sporirii efica
cității organizației în îndeplinirea 
țelurilor înscrise în Cartă, în asi
gurarea păcii și securității, în 
extinderea colaborării între toate 
statele lumii. De asemenea, a 
avut loc un schimb de vederi 
asupra problemelor înscrise pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale, precum și în 
legătură cu aportul României la 
activitatea organizației mondiale.

Reprezentantul permanent al 
României la Națiunile Unite, 
ambasadorul Ion Datcu, a fost 
ales, marți, vicepreședinte al Co
mitetului Adunării Generale 
pentru problemele politice și de 
securitate (Comitetul nr. 1).

In Irlanda de nord se menține tensiunea. Forțele extremiste încearcă să împiedice o soluție 
pașnică. In fotografie : demonstrația unei grupări protestante la Belfast.

Contacte și vizite ale 
delegației P.C.R. care 
a participat la Con
gresul Partidului So

cialist Elvețian
Delegația Partidului Co

munist Român, condusă de 
tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar ăl 
C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la lucrările Congresu
lui Partidului Socialist Elve
țian, a avut, în zilele de 2 
și 3 octombrie a.c., întîlniri 
și discuții cu dr. Arthur 
Schmid, președintele P.S.E., 
dr. Richard Muller, vicepre
ședinte al P.S.E., Didier Wi- 
ler, membru al Comitetului 
Director al P.S.E., Lucian 
Rossette, secretar național 
al P.S.E., și Rene Felber, 
membru ai C.C. al P.S.E.

Delegația P.C.R. a vizitat 
obiective economice ale că
ror conduceri manifestă in
teres față de dezvoltarea co
laborării cu Republica So
cialistă România.

Membrii delegației P.C.R. 
au avut, de asemenea, o în- 
tîlnire cu tovarășii Jean 
Vincent șl Andre Muret, 
membri ăi Biroului Politic 
și ai Secretariatului colectiv 
al Partidului Elvețian al 
Muncii, Roger Daflon. mem
bru al Biroului Politic al 
P.E.M., si Nelly Wiky, mem
bră a C.C. al P.E.M.

G. Biedici în R. A. Egipt
• PREȘEDINTELE Consiliu

lui Executiv Federal al Iugo
slaviei, Gemal Biedici, a sosit 
marți la Cairo, într-o vizită o- 
ficială de cinci zile. La sosire, 
premierul iugoslav a fost în- 
timpinat de Aziz Sedki, pre
ședintele guvernului egiptean, 
și alte persoane oficiale.

• LA PHENIAN a fost sem
nat un acord între Ministerul 
Culturii al R. P. D. Coreene și 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste al Republicii Socia
liste România privind schimbu
rile culturale pe anii 1972—1973 
între cele două țări, anunță a- 
genția A.C.T.C.

Acțiuni ale patrioților 
sud-vietnamezi

• IN PERIOADA DE 24 DE 
ORE care s-a încheiat marți di
mineața, forțele de eliberare 
națională au lansat 72 de a- 
tacuri asupra pozițiilor saigo- 
neze. Dintre acestea, 55 au fost 
însoțite de bombardamente de 
artilerie.

• FORMAȚIUNI ALE 
FORȚELOR PATRIOTICE 
din Thailanda au lansat, în 
dimineața zilei de marți, un 
atac asupra bazei aeriene a- 
mericane de la Udorn, a a- 
nunțat un purtător de cu- 
vînt al Ambasadei S.U.A. de 
la Bangkok. Situată la 400 
kilometri nord-est de capi
tală, baza de la Udorn este 
cartierul general al Coman
dantului adjunct al unor 
unități ale forțelor aeriene 
americane.

Această acțiune survine la 
numai 24 de ore după ce pa- 
trioții au supus baza aeria
nă de la Ubol, situată tot în 
nord-estul Thailandei, unui 
puternic tir cu mortiere.

Potrivit agențiilor United 
Press International și Asso
ciated Press, cele i'ouă <>- 
biective sînt folosite drept 
baze pentru avioanele ame
ricane „F-4 Phantom", utili
zate în războiul din Indo
china.

Dezbaterile din Adunarea 
Generală a O.N.U.

•
Lucrările celei de-a 27-a sesiuni a Adunării Generale a 

O.N.U. rețin, în continuare, atenția prin dezbaterile de politi
că generală din cadrul ședințelor plenare, care prilejuiesc con
ducătorilor delegațiilor diferitelor state membre expunerea pozi
țiilor guvernelor lor asupra 
internaționale.

în discursul său, Okoi Arikpo, 
comisarul pentru afaceri exter
ne al Nigeriei, a evidențiat o 
serie de tendințe pozitive în 
direcția îmbunătățirii situației 
în lume. Toate țările, mari și 
mici, inclusiv țările în curs de 
dezvoltare, a spus el, trebuie 
să participe în mod activ la 
întărirea păcii și securității 
lumii și la salvgardarea inte-

Rezultatele 
alegerilor comunale 

din Finlanda
HELSINKI 3 (Agerpres). — 

în Finlanda s-au desfășurat luni 
alegeri pentru ocuparea a 11 000 
de funcții în administrațiile lo
cale. Scrutinul a avut o semni
ficație politică destul de impor
tantă, întrucît a dezvăluit măsu
ra în care corpul electoral înțe
lege să dea girul său politicii gu
vernului de coaliție format re
cent, după criza guvernamentală 
cauzată de încheierea acordului 
de schimburi cu Piața comună și 
de o serie de pobleme interne. 
Potrivit rezultatelor anunțate 
marți dimineața, Partidul Social- 
Democrat — principala forma
țiune a coaliției — a obținut 
26,9 la sută din voturi, Partidul 
Conservator 18,5 la sută iar Par
tidul Comunist 17 la sută. Parti
dul de Centru a marcat o reve
nire față de pierderile înregistra
te la ultimele alegeri generale, 
desfășurate în ianuarie 1972, rea- 
lizînd 18 la sută din sufragii. ’

principalelor probleme ale ■vieții

reselor tuturor popoarelor. 
Pentru țările africane, a conti
nuat vorbitorul, îmbunătățirea 
situației internaționale ar fi 
mai însemnată dacă dominația 
colonială și rasistă din sudul 
Africii ar fi lichidată. Colonia
lismul, a spus ministrul nige
rian, reprezintă o violare a 
demnității popoarelor africane 
și o amenințare pentru securi
tatea și suveranitatea lor na
țională.

Expunînd poziția țării sale 
față de diferitele aspecte ale 
vieții internaționale, ministrul 
de externe al Albaniei, Nesti 
Nașe, a subliniat că escalada
rea războiului aerian împotri
va R.D. Vietnam și minarea 
porturilor acestei țări dovedesc 
impasul politicii Statelor Uni
te în problema vietnameză. In
dependența și libertatea, a spus 
el, vor fi, în mod inevitabil, 
întronate In această zonă, po
porul vietnamez fiind hotărît 
să-și determine propriul destin.

Recunoașterea rolului îndrep
tățit al R.P. Chineze la O.N.U., 
a spus vorbitorul în continua
re, reprezintă un pas pe calea 
afirmării depline a potențialu
lui de care dispun Națiunile 
Unite.

Ministrul de externe al Re
publicii Togo, Joachim Hunlede, 
a observat că, „de mai mulți 
ani, Națiunile Unite sînt con
fruntate cu anumite probleme 
care nu și-au găsit încă solu
ții satisfăcătoare". In acest 
sens, el a evocat situația din 
Orientul Apropiat și perpetua
rea jugului colonial în Africa.

Discursul ministrului de ex
terne al Israelului, Abba Eban, 
axat în cea mai mare parte pe 
problemele privitoare la evolu
ția situației din Orientul Apro
piat, a reafirmat poziția guver
nului său în materie.

„Ziua României" la
„Ratio-72"

• LA 2 OCTOMBRIE, a avut 
loc, in cadrul expoziției „Ra
tio-72", de la Leipzig-Markklee
berg, „Ziua României". Expozi
ția românească cuprinde ma
chete, grafice și fotografii pri
vind realizări in domeniul de
servirii populației.

„Ziua României" a fost mar
cată printr-o conferință de pre
să și o intîinire tovărășească, 
la care au participat Herbert 
Meyer, locțiitor al ministrului 
comerțului și aprovizionării al 
R. D. Germane, alte personali
tăți din domeniul comerțului, 
reprezentanți ai ministerelor de 
comerț interior din țări socia
liste, precum și specialiști din 
țara noastră.

R. D. GERMANA. - Construcții 
noi la Berlin
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Schimbul 

instrumentelor 

de ratificare

a Tratatului

sovieto-american

La 3 octombrie, Andrei 
Gromiko, ministrul afa
cerilor externe al 
U.R.S.S., și secretarul de 
stat al S.U.A., William 
Rogers, au efectuat, la 
Washington, schimbul in
strumentelor de ratifica
re ale Tratatului dintre 
U.R.S.S. și S.U.A, privind 
limitarea sistemelor de 
apărare antirachetă și 
schimbul înștiințărilor 
privind adoptarea acor
dului provizoriu dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. referi
tor la unele măsuri în 
domeniul limitării arme
lor strategice ofensive, 
semnate la Moscova Ia 26 
mai 1972, anunță agenția 
TASS.

La solemnitate a participat pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon.

Luînd cuvîntu’., Andrei Gromiko 
a relevat importanța tratatului și 
acordului provizoriu semnate la 
Moscova de Leonid Brejnev și- 
Richard Nixon și care intră în 
prezent în vigoare. „Potrivit În
țelegerii realizate. intre țările 
noastre vor continua tratativele 
pentru adînclrea și extinderea a- 
cordurilor privind limitarea înar
mărilor strategice, a spus Gro
miko. Interesele popoarelor sovie
tic și american, interesele popoare
lor lumii cer ca eforturile în ve
derea limitării cursei înarmărilor 
să nu slăbească nici In viitor".

în continuare, președintele Nlxon 
a semnat documentul privind In
trarea în vigoare a tratatului so
vieto-american cu privire la limi
tarea sistemelor de apărare anti
rachetă. „Acordurile semnate, a 
spus el, înseamnă primul pas în 
direcția limitării poverii, înarmări
lor nucleare. Am spus intenționat 
„primul pas", a declarat Nlxon. 
deoarece, cu toaate că acordurile 
au o mare însemnătate, continuă 
să existe numeroase tipuri de 
arme nucleare asupra cărora ele 
nu se extind. Tocmai de aceea, 
noi trebuie să trecem de la acest) 
prim pas. la un pas următor, cînd,'
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Potrivit unor recente date glo
bale oficiale, procentul șomaju
lui la tinerii intre 17-20 de ani 
din Statele Unite se ridica in 
iulie a.c. la 14,2 la sută. Acesta 
depășește de peste două ori și 
jumătate procentul șomajului pe 
ansamblul populației active.

P
rocentul șomajului in rindul 
j tinerilor negri este și mai ri- 
' dicat, ajungînd Ia 25,8 la sută.

La capătul anului școlar pre
cedent, circa 69 la sută din 
absolvenții școlii generale 
n-au mai optat pentru conti

nuarea studiilor. Dintre aceștia doar 
500 000 (ceva mai mult de 50 la sută) au 
găsit o slujbă. Restul au devenit șomeri. 
Mai precis, au fost clasați în categoria 
„populație neactivă" care implică, cel mai 
adesea, o formă camuflată de șomaj. In 
unele cartiere, mai ales la periferiile lo
cuite de populația de culoare, 75 la sută 
dintre tinerii neșcolarizați între 17—22 de 
ani nu au slujbe. „Dintre toți, TINERETUL 
ESTE CEL MAI PUTERNIC LOVIT DE 
MĂCIUCĂ ȘOMAJULUI — declară cores
pondentului Iui NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG — directorul Biroului Federal de 
Statistica Muncii, Harry Boyd. Șomajul 
juvenil a rămas una din cele mai preocu- 
pante probleme ale Americii după cel 
de-al doilea război mondial".

Care este cauza acestei situații ? E vorba 
aici de mai mulți factori. Unul dintre a- 
ceștia a fost astfel definit intr-un studiu 
recent efectuat la Universitatea Haruard : 
„ÎNSUȘIREA UNEI CALIFICĂRI SUPE
RIOARE LA DIMENSIUNILE RAPIDU
LUI PPROGRES TEHNIC ESTE PENTRU 
FOARTE MULȚI TINERI AMERICANI 
UN LUX".

In urmă cu 15—20 de ani, tinerii înce
peau prin slujbe care nu necesitau aproape 
nici o specializare. Or, tocmai asemenea 
slujbe au devenit din ce în ce mai rare 
odată cu extinderea automatizării. Noile 
posturi cer cel puțin o instrucțiune liceală 
completă, o solidă pregătire profesională, 
cunoștințe științifice și teoretice. Drumul 
tinerilor spre însușirea acestei instrucțiuni 
specializate este, însă, barat de numeroa
se dificultăți. Cunoscutul economist ameri
can Lewis Hansen, profesor ia Universi-

Tinerii ame
ricani și 

„măciuca 
șomajului*
tatea din Boston, scria, referindu-se la exi
gențele pe care trebuie să le satisfacă mina 
de lucru in acest secol al automatizării : 
„Instrucțiunea trebuie să devină din ce in 
ce mai mult principala noastră branșa... 
Aceasta presupune o societate care să 
aprecieze școala mai mult decît limuzinele 
luxoase și șă ofere TUTUROR posibilitatea 
reală a unei instrucțiuni complete. Din 
păcate, societatea americană de astăzi nu 
este structurată și orientată intr-un ase
menea sens".

Potrivit datelor unei recente anchete a 
Biroului federal de recensămînt, din cei 
6 700 000 de tineri intre 17—21 de ani care 
nu urmează actualmente nici o școală, 40 
la sută au absolvit doar învățăniîntul de 
cultură generală. Printre negri, acest pro
cent este de 70 la sută. In anul școlar pre
cedent aproape 35 Ia sută din tinerii înca
drați in invățămintul secundar, au părăsit 
școala fără a o absolvi. Datele oficiale in
dică faptul că în deceniul 1960—1970 peste 
50 Ia sută din tinerii care căutau o slujbă 
nu aveau o instrucțiune secundară.

Pentru ce părăsesc milioane de tineri 
școala înainte de a o absolvi ? Patru cin
cimi dintre aceștia — atestă datele statis

și difuzorii din întreprinderi și instituții.
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ne vom ocupa de toate tipurile de 
arme 
cerca 
și în

nucleare ofensive și vom în
să ajungem la o înțelegere 
acest domeniu".

tice — procedează astfel pentru că se lo
vesc de ceea ce in limbajul oficial se nu
mește „dificultăți materiale". Dacă nu
meroși tineri ieșiți din rindurile păturilor 
muncitoare nu-și pot termina studiile se
cundare, acei dintre ei care reușesc să 
treacă acest obstacol se ciocnesc de noi 
bariere : taxele împovărătoare de înscrie
re și frecvență în colegii și universități. 
După evaluările cele mai modeste rapor
tate la anul universitar 1971—1972 chel
tuielile pentru frecventarea unui colegiu 
particular au variat între 9 000—12 000 dolari 
iar cele pentru frecventarea unei universi
tăți de stat au însumat, în medie, 6 50(1 
dolari. Aceasta înseamnă, practic, că un 
niuncitor_ industrial foarte bine calificat 
dornic să-și vadă fiul sau fiica absolvenți 
ai unei universități trebuie să pună la bă
taie o cotă variind între o treime și o ju
mătate din salariul său anual. „FOARTE 
MULȚI DINTRE ACEIA CARE AU CAPA
CITATEA ȘI DORINȚA DE A URMA 
CURSURILE COLEGIILOR TREBUIE SA 
RENUNȚE DIN MOTIVE ECONOMICE" — 
se constată intr-un raport ai Consiliului na
țional pentru studiul resurselor mîinii de 
lucru.

In ultimii ani au'fost adoptate în S.U.A. 
mai multe acte legislative care-și propun 
ameliorarea nivelului de instrucțiune și 
formare profesională a tinerilor. Măsurile 
adoptate prevăd o creștere a alocațiilor 
guvernamentale și federale pentru învăță
niîntul secundar, profesional și superior, 
o minimă instruire profesională pentru ti
nerii ^șomeri. Toate aceste măsuri mar
chează un progres. Dar, așa cum remarcă 
NEUE ZURCHER ZEITUNG în corespon
dența amintită, citind opiniile unor specia
liști americani „nu trebuie să se aștepte 
o ameliorare sensibilă a situației cu mij
loacele cel puțin zgîrcite puse la dispo
ziție". Se semnalează în acest sens că in
suficiența mijloacelor materiale destinate 
instruirii și formării profesionale a tinere
tului este datorată, în mare măsură, um
flării capitolului bugetar destinat arma
mentelor. „Școhla — constata în termeni 
foarte sugestivi senatorul Hugh Scott — 
suportă dureros contralovitura priorităților 
acordate cheltuielilor militare".

E. R.
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