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Adunările de dare de seamă 
și alegeri în organizațiile

U.T.C. -prilej de puternică 
intensificare a muncii 

politice în vederea mobili
zării si mai active aJ 
întregului tineret la 

înfăptuirea programului 
partidului nostru

NICOLAE CROITORU,
secretar al C.C. al U.T.C.

A n perioada 1 octombrie—15 decembrie 1973 vor ’ avea loc adunări de dare de seamă și alegeri in organizațiile Uniunii Tineretului Comunist. Potrivit normelor statutare ele se vor desfășura numai la nivelul verigilor de bază ale structurii U.T.C., respectiv în organizațiile conduse de birouri, organizațiile conduse de comitete care nu au alte organizații in subordine, precum și la nivelul grupelor, claselor și. anilor de studiu din școli și facultăți. Practic, se poate spune că pregătirea și desfășurarea acestui important eveniment din viața și activitatea organizațiilor va angaja totalitatea membrilor Uniunii Tineretului Comunist, oferind fiecărui tînăr posibilitatea de a contribui activ la finaliza bilanțului activității susținute pină in prezent pe de o parte, iar pe de alta la elaborarea măsurilor ce privesc perfecționarea activității de viitor și alegerea noilor organe.Pornind de la îdeea asigurării unei optime desfășurări a adunărilor, s-a realizat eșalonarea lor în etape calendaristice, (inind seama de specificul organizațiilor și a diferitelor categorii de tineri. Astfel, între 1 octombrie—15 noiembrie vor avea loc adunările de dare de seamă și alegeri ale grupelor și organizațiilor U.T.C. din întreprinderi industriale, șantiere de construcții, transporturi, comerț, cooperație, instituții ; de la 25 octombrie la 15 decembrie în funcție de încheierea principalelor lucrări agricole, urmează să se desfășoare adunările grupelor și organizațiilor din agricultură și de la sate. In ceea ce îi privește pe elevi și studenți, adunările lor sînt prevăzute pentru perioada 1—30 octombrie. In cazul participării la acțiuni de muncă patriotică menite să sprijine campania agricolă de toamnă, adunările vor putea fi organizate și la locurile unde elevii și studenții sînt angajați în susținerea lucrărilor agricole. Se recomandă însă ca adunările de dare de seamă și alegeri în toate organizațiile să fie convocate. cu precădere la locurile de muncă ale tinerilor, acolo unde ei își desfășoară activitatea profesională.Adunările de dare de seamă și alegeri din acest an se desfășoară în condițiile în care, alături de întregul popor, uteciștii, toți tinerii patriei noastre sînt angajați efectiv in efortul de realizare a cincinalului înainte de termen, cadrul de materializare a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea, Conferința Națională și plenarele C.C. al partidului, participă activ la înfăptuirea sarcinilor și măsurilor adoptate de Congresul al IX-lea al U.T.C., a obiectivelor asumate în întrecerea utecistă „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen" ca un răspuns angajat, revoluționar, expresie a conștiinței comuniste cu care tineretul patriei înțelege să urineze in practică politica partidului, să dea viață îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.In acest context, ținind seama de faptul că adunările de dare de seamă și alegeri trebuie să marcheze trecerea la o etapă calitativ superioară în activitatea organiza-
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Miei curea Ciuc. Noul cartier de locuințe „Tudor Vladimirescu" a devenit de pe acum o realitate citadină.

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU - 
UN MOMENT DE IMPORTANTĂ ISTORICA IN RELAȚIILE 

ROMÂNIEI CU TARILE AMERICII LATINEVizita pe care tovarășul Nicolae Ceaușeăcu a întreprins-o in țări ale AmericH Latine reprezintă un eveniment cu semnificații istorice, un act de politică externă de majoră importanță. deschizător de largi perspective pentru raporturile viitoare cu statele din această parte a lumii, contribuție de deosebită valoare Ia procesele înnoitoare din viața internațională. Entuziasta primire făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu, la întoarcerea sa din călătoria pe îndepărtatul continent, reflectă în modul cel mai concludent sentimentele de profundă satisfacție și de deplină anro- bare cu care întregul nostru popor salută bilanțul fructuos ai acestei misiuni de prietenie, bună înțelegere și conlucrare. La mii dc kilometri depărtare tovarășul Nicolae Ceausescu a dat expresie fidelă ginduriîor și aspirațiilor întregului nostru poior desfășjrind în mod strălucit o neobosită aclivitate consacrată aprofundării relațiiior cu statele latino-americane. relații care se clădesc pe străvechi afinități de cultură și limbă ca și pe noile realități, sub auspiciile luptei comune pentru dezvoltarea economico- socială, pentru consolidarea independenței și suveranității, pentru o lume de pace, dreptate și deplină înțelegere intre națiuni. Vizita pe care președintele Consiliului de Stat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o in Ame

rica Latină se înscrie în coordonatele fundamentale ale politicii externe a partidului și statului nostru, politică care pune un accent deosebit pe întărirea legăturilor cu statele ce pășesc pe drumul dezvoltării independente. care militează pentru prefaceri sociale și dreptul de a fi stăpine pe destinul lor, pentru o pace durabilă întemeiată pe respectul deplin al drepturilor tuturor popoarelor, indiferent de dimensiunile lor.Filmul vizitei, pe care l-am derulat în fiecare zi, cu ajutorul presei, radioului și televiziunii, ne-a prilejuit o suită de manifestări diferite prin decorul local dar semnificative prin elementul comun predominant : căldura prieteniei, simpatia și admirația cu care a fost întim- pinat șeful statului român mărturie a prestigiului înalt de care se bucură România socialistă și conducătorul ei. Din nou, cuvintele Ceaușescu și România s-au împletit pentru a conferi lumii imaginea unei națiuni dinamice, însuflețită de idealuri constructive. pașnice, participantă activă Ia înălțarea edificiului bunei înțelegeri între state independente. suverane, egale in drepturi și conștiente de responsabilitățile lor. Fiecare din cele șase escale latino-americane, din Caraibi și pină în Anzi, a oferit ocazia deosebit de plăcută de a constata puternicul răsunet al realismului și principialității românești, înalta considerație de care se bucură personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. De la înaltele oficia

lități ale statelor gazdă și pină la simpli cetățeni, cele mai largi cercuri au salutat pe solul poporului român cu o emoționantă căldură. Tinăra generație, băieții și fetele care muncesc in uzine sau care învață în amfiteatre, au intimpinat cu un respect deosebit și cu profundă admirație pe conducătorul nostru cunoscut prin preocuparea sa permanentă față de tineret — pe care-1 socotește viitorul țării, prin prețuirea pe care o acordă acestei uriașe forțe a progresului contemporan.Călătoria in America Latină a prilejuit rodnice schimburi de păreri menite să evalueze stadiul raporturilor bilaterale si să investigheze noi posibilități pentru amplificarea lor in interesul reciproc. S-a exprimat satisfacția pentru cursul ascendent al legăturilor care unesc țările noastre și s-a manifestat dorința comună de a conferi noi dimensiuni. Bineințeles. statele ce au fost vizitate ău trăsături caracteristice ce-și pun amprenta pe viața politică, economie, cultură.Prezența în Cuba — primul stat laiino-araerican care a pășit pe calea construcției socialiste — a ocazionat puternice manifestări ale prieteniei româno- cubaneze, ale năzuinței popoarelor noastre de a aprofunda colaborarea pe multiple planuri. I Unite in țelurile comune, in | eforturile dedicare făuririi societății noi. socialiste, România și Cuba și-au afirmat. încă o dată, hotârîrea de a făuri noi
(Continuare fn pas. o lll-a)

Deplin acord, vie
satisfacție și recunoștință

Mesager al năzuințelor noastre, ale tuturor cetățenilor României socialiste, exponentul 
cel mai autorizat al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a reîntors din istorica vizită în Ame
rica Latină intimpinat cp bucurie de întregul popor. De la Dunăre și Carpați pină în Caraibi și Anzi 
sînt mii și mii de kilometri dar peste distanțele geografice, peste imensele spații ce despart țările 
noastre, s-au făurit noi punți ale prieteniei, soli clarității și cooperării. Pe un continent îndepărtat, 
mulțimi entuziaste l-au aclamat pe solul poporului nostru, l-au primit cu respectul deosebit cuvenit 
unei prestigioase personalități și cu bucuria sinceră dăruită prietenilor adevărați. La revenirea în pa
trie, aplauzele entuziaste și aclamațiile prelungi ce au răsunat pe aeroportul Otopeni au dat 
expresie profundei satisfacții a opiniei publice românești față de rezultatele fructuoase ale călă
toriei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a efectuat-o în țări ale Americii Latine, eveniment 
cu semnificații istorice, acțiune politică de excepțională importanță. Sentimentelor de unanimă 
adeziune și de înaltă mîndrie patriotică ale tuturor oamenilor muncii le dau glas telegramele 
adresate în aceste zile Comitetului Central al Partidului. Comunist Român, secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tele gramele acestea, în limbajul lor sintetic, reflectă 
gîndurile întregului popor care urmează neabătut calea arătată de partid — calea marilor biruințe.Comuniștii, toți locuitorii județului Brașov care v-au însoții cu inima și cu gindul in istorica solie de pace și prietenie pe continentul Latino-American, au trăit cu adincă bucurie clipa sosirii dumneavoastră în patrie și vă urează un fierbinte bun venit pe pămîntul strămoșesc — se spune in telegrama Comitetului județean al P.C.R. și a Consiliului popular județean Brașov.Inscriindu-se în neobosita dumneavoastră prezență in viața politică internațională, vizita întreprinsă- de dumneavoastră, ftnpreurtț cu' tovarășa Elena Ceaușescu — prima vizită a unui șef de stat al României în America Latină — reprezintă un eveniment de deosebită însemnătate, constituind o contribuție de prim ordin la

promovarea unui climat de pace, cooperare și colaborare multilaterală între popoare, spre binele și progresul întregii omeniri.Activitatea susținută și plină de roade pe care ați desfășurat-o, amplifică sentimentele noastre de mindrie patriotică și adincă satisfacție, de nețărmurită dragoste, considerație și recunoștință față de dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, fiu eminent al poporului nostru care in fruntea partidului și statului exprimați fidel năzuințele și idealurile națiunii noastre, numele și activitatea dumneavoastră bucurindu-se de o unanimă stimă și apreciere în lumea contemporană.Deplin încrezători că destinele României se
(Continuare în pag. a Ill-a)

Se culeg viile ! La I.A.S. Urziceni au sosit elevi din liceele județul Ilfov să dea o mină de ajutor îneît toți strugurii să fie culeși la timp.Lorica Șchiopu este elevă a Liceului din Fierbinți, împreună cu colegele ei lucrează la stația de sortare. Ciorchinii nu primesc „liberă trecere" spre consumatori pînă ce fetele nu Ie fac „toaleta" necesară. O treabă cerind îndemînarc și răbdare — examen pe care elevele l-au trecut cu sucefcFoto. O. PLECAN

O CERINȚĂ CARE TREBUIE RESPECTATĂ

Calitatea lucrărilor
înaintăm prin sat și nu întîl- nim decit ici, colo cite un copil sau cite un bătrin. Dar acolo, in cimp la recoltat, semănat sau arat intilnești nu mai puțin de 2 400 de oameni din Ciorăști, județul Vrancea, acolo poți cunoaște acum adevărata viață a satului.— Arăm cu 100 tractoare, ne spune președintele cooperativei, tovarășul Ion Coman. Principala noastră grijă, în condițiile participării tuturor oamenilor la campanie, e calitatea lucrărilor. A

tenția ne e îndreptată atit spre stringerea recoltei din acest an cit și pentru asigurarea recoltei viitoare. Arătura, efectuată pină în prezent pe mai mult de 1 SOI) ha, e de bună calitate și aceasta e meritul multor tineri mecanizatori ca Gheorghe Mușat, Mircea Țurcan sau Vasile Necula care aplică intocmai măsurile stabilite.Aceleași preocupări, pentru o calitate sporită, se evidențiază și la recoltat. De pildă, floarea- soarelui, deși procesul de coacere

nu s-a încheiat în întregime, e recoltată cu grijă prin selecție, e scoasă la capătul locului unde se asigură bune condiții de uscare. Pentru a se introduce „Gloria" la această recoltă, ar fi trebuit să se mai aștepte încă 15 zile, fapt care ar fi sporit riscul apariției unor deprecieri. Soluția adoptată ni se pare cea mai bună cu atit mai mult cu cit
I. CHIRIC
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Carnet de repor
ter pe irontul 

campaniei

„DE TREI ANI 
COLABORĂM CU 

ELEVII, Șl 
SÎNTEM FOARTE 

MULȚUMIȚI"> ■> apreciază beneficiarii din Suceava
Pe filiera minister—școală

CURSA CONTRACRONOMETRU
A iNCEPUT LA 17 SEPTEMBRIE

ROADELE j

• TREI REPERE ALE SALTULUI DE CALITATE. • SE INTRODUCE 
SISTEMUL DE APRECIERE A EDUCAȚIEI FIZICE. • NOUTATEA ? 
„ELEVUL SA SE MIȘTE CIT MAI MULT, IN AER LIBER I...» • PA
RALELISMUL UNOR' ACȚIUNI PROST SINCRONIZATE. • SA NU 
NE REZUMAM DOAR LA ȘEDINȚE CU PĂRINȚII... • ORE DE 

EDUCAȚIE FIZICĂ LA BAZIN I

Preșcolari, elevi,sau studenți, cu un cuvînt toți „școlarii" au reintrat in ritmul normal. Noul in* de învățămînt 1973—1974 a debutat recent sub semnul unor pregătiri deosebite vizind punerea in practică a măsurilor preconizate de Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973, privind îmbunătățirea și perfecționarea neîntreruptă a școlii noastre. Mai mult decit atit, mesajul însuflețitor adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu elevilor și studenților, învățătorilor și profesorilor, organizațiilor de partid, tineret și pionieri din școlile de toate gradele, s-a bucurat de un larg ecou, stimu- lînd și accelerînd preocupările în direcția efectuării acelui salt de calitate în procesul de instruire și educare a tinerei generații. Problemele sînt, după

cum știm, complexe ; rezolvarea lor cu succes presupune muncă și perseverență, o desfășurare de forțe în timp. Iar timpul a- cesta a început să fie cronometrat de la 17 septembrie 1973... Ne-am propus să investigăm — în ceea ce privește educația fizică și sportul, parte integrantă a procesului de instruire în școlile de toate gradele — măsura în care s-a trecut deja la punerea în practică a prețioaselor indicații. Pornind pe filiera mi-, nister-inspectorat școlar muni- cipal-inspectorat școlar de sec- tor-unitate școlară, ni s-a părut interesant de urmărit dacă s-a stabilit un anume cadru organizatoric (și ce cuprinde el nou, în principal), cum este defalcat și ce măsuri s-au luat pentru „acoperirea" lui Ia nivelurile intermediare, și, în sfîrșit, care

este realitatea pentru început, la ultima verigă — și cea mai importantă — școala.
★Ministerul Educației și învă- tămintului — serviciul Educație fizică și sport. Interlocutorul nostru : conf. Alexandru Forțu, șeful serviciului.— Ce noutăți putem consemna ?— Incepînd din acest an școlar se introduce sistemul de a- preciere a educației fizice. Au fost testați circa 100 000 de elevi și 50 la sută din numărul studenților anilor I și II, in scopul stabilirii normelor și probelor.— Iar în ce-i privește pe profesorii de educație fizică ?— Activitatea de specialitate a acestora va putea fi, de asemenea, evaluată și apreciată în funcție de trei criterii : 1) îndeplinirea normelor din programe de către elevi : 2) activitatea sportivă competilională din școală (volum, depistare de talente) ; 3) contribuția cadrului

Anchetă realizată de 
VIOREL RAI3A

(Continuare în pag. a V-a)

<— 1 „ORGANIZATORII" NU ȘTIU 
pentru materiale de 
construcții Hoghiz CE RESURSE DISPUN

I de CONSTANTIN STOICIU

Există aici, la noi și printre noi, o înțelegere aparte a vre- ii cind pămintul muncit două anotimpuri întoarce omului î recoltei,
Printr-un anunț publicat în presă, Trustul de construcții industriale Brașov, adresîndu-se celor care vor să lucreze pe șantierele sale, oferă printre altele : „Doritorii au posibilitatea
,,Marele safari 

monetar'1
COMENTARIU PRIVITOR LA 

PROBLEMATICA DEZBATE
RILOR ADUNĂRII GENERALE 
ANUALE A FONDULUI IN
TERNAȚIONAL MONETAR Șl 
A BĂNCII INTERNAȚIONALE 
PENTRU RECONSTRUCȚIE Șl 
DEZVOLTARE.

în pagina a 6 ai

după fi luni să lucreze și pe șantierele trustului din străinătate". Nu toți care doresc vor putea merge însă să lucreze pe șantierele din străinătate. Dar nu-i vorba numai de astfel de promisiuni, ci și de altele care de data aceasta trebuie respectate : pe șantier sau la dormitoare nu există, de pildă, posibilitatea ca tinerii să facă măcar o baie caldă. Dușurile au fost montate de mai bine de un an, dar apă caldă nu a curs niciodată.Șantierul Combinatului de materiale de construcții din Ho- ghiz este unul din cele mai mari din acest cincinal. Lucrările de construcții sînt mult în- tirziate. Au sosit munți de utilaje care stau sub cerul liber fără să poată fi montate din lipsă de front de lucru. Prin măsurile adoptate de comitetul județean de partid, în luna august s-a muncit mult mai bine, depășindu-se cu 2 000 mc can

titatea de beton turnată cu o lună înainte. în septembrie se prevede un ritm și mai mare. Tovarășul inginer Arcadie Gregorian, director cu producția în cadrul trustului, spunea că speră să realizeze în această lună 20 000 mc beton turnat, adică cu 4 000 mc mai mult ca în august.Această condiție este hotărî- toare. Vineri (săptămîna trecută) în orele de vîrf ale producției, din 6 betoniere nu lucrau deci! 2. în 7 ore, cit i-am urmărit activitatea, betoniera trebuia să producă peste 200 mc de beton, dar nu a trimis în șantier decit 60 mc. Tehnicianul care supraveghează stația ne arată că depozitele de balast pe sorturi sînt aproape goale. în gară, în senim. se află cantități mari. Și balastul este adus cu mare greutate, mo-LAL ROMULUS
(Continuare în pag. a TV-a) l

r m . _----- ------ viivuiiipuii '.intoar.., bogăția roadelor. Deopotrivă interesați de starea fo-vjuel.> așa cum primăvara o țară întreagă, cu mic, cu mare trăiește clipa de răsfăț a veștii că a încolțit griul, țăranul și oră- șeanul se simt și sînt cu adevărat solidari în fiecare( în nevoia de a ști hambarele pline vîrf pentru anul termină și pentru anul care începe să vină. Nu ne( trebăm cu îngrijorarea de altădată dacă vom avea ce să mincăm „la anu", dar ne întrebăm dacă „la anu" vom mîn- ca mai bine ca anul ăsta, e de datoria noastră, pentru că I este normal ca o dată ce-am ajuns să renunțăm la îngrijorare, să căpătăm in schimb o mai mare siguranță și omai mare îndrăzneală și o mai mare încredere că munca1 .noastră nu se irosește, și astfel an de an să sperăm căvom mînca mai bine, că ne vom îmbrăca mai bine — că; vom trăi deci mai bine și mai pe măsura dorințelor mărtu-1 risite și nemărturisite. De aceea, de citeva ori pe an, insăptămînile în care drumurile țării sînt invadate de camioane și de căruțe încărcate cu grîu sau cu porumb și car tofi, gindul tuturor cuprinde iar pe omul muncii care se ma’ cheamă țăran, și ochii tuturor caută iar cerul, pîndindu-' limpezimea și îndepărtînd sau chemînd ploile, și îndepărtînc' frigul sau chemînd ninsoarea. Nu fiecare dintre noi, desigur, îi cunoaște și-i înțelege pe țărani, dar fiecare știe și învață că griul și porumbul nu cresc lingă linia de tramvai și în general nu cresc fără munca țăranilor.Am văzut nu de mult o fotografie făcută intr-un magazin sătesc, cu țărani îmbrăcați în costume naționale trecînd printre rafturile cu autoservire, și am citit nedumerit explicația din josul fotografiei care spunea că nu este vorba de un spectacol folcloric, ci pur și simplu așa umblă acolo îmbrăcați, în acel sat, țăranii, adică, se dorea să pricepem, chiar dacă au in
(Continuare în pag. a Il-a)

și orâ- toamnâ care se mai în-
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ADUNĂRILE DE
DARE DE SEAMA

îmin- ute- inte-

Prestigiul omului tie la catedră 
rămine același, in clasă sau iu afară ei!

Nu numai elevii se află în- 
tr-o continuă confruntare cu 
programele de învățămînt. cu ce
rințele procesului educativ. Un 
permanent examen dau și pro
fesorii, un examen al competen
ței profesionale, al demnității și 
comportării ireproșabile în fa
milie, în școală, în societate. Au 
de apărat nu numai un presti
giu, prestigiul omului de la catedră, dar, ca educatori, ca per
soane investite de societate să 
facă educația generației de mîi
ne. trebuie să convingă, să 
transmită cunoștințe fi sentimen
te. deprinderi...Toți comuniștii — părinți, dascăli, activiști ăi organizațiilor obștești —, se precizează în 
proiectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii 
ți echității socialiste, au îndatorirea primordială de a se ocupa îndeaproape de formarea ji educarea noilor generații în spiritul eticii socialiste, al responsabilității față de societate, de pregătirea tineretului pentrti muncă și viață". Din această 
perspectivă prestigiul omului de 
la catedră îmbracă un conținut 
cu valențe multiple, la dimensi
uni ce ating faptul social mai 
larg. Și, ceea ce este de remar
cat este faptul că majoritatea ca
drelor didactice înțeleg aceste, 
rosturi majore ale locului pe 
cnre-l ocupă în societatea noas
tră. al mesajului pe care-l au 
de transmis tinerei generații.

Cu toate acestea sînt și ca
zuri, chiar dacă mai rare, cînd 
înregistrăm grave abateri de la 
dezideratele mai sus amintite. Ca
zul pe care dorim să-l supunem 
dezbaterii cititorilor noștri este 
relevant din acest punct de ve
dere. La Liceul din Buhuși a 
funcționat ca profesor de știin
țe sociale Ilie Negură. Cadru 
didactic tînăr, bine pregătit din 
punct de vedere teoretic, cu largi 
posibilități de afirmare, dar din 
păcate numai atît. Fiindcă pro
fesorului Negură i-a lipsit toc
mai ceea ce este esențial în pro
fesia lui, adică înțelegerea exac
tă a menirii lui, a rosturilor în. 
acest amplu proces educativ. A 
crezut că este suficient să se pre
zinte la catedră și să expună în 
fața elevilor anumite noțiuni, fă
ră ca. el, în primul rînd, să crea
dă în ceea ce spune, să devină 
principalul mesager și realizator

în practica cotidiană al princi
piilor și noțiunilor pe care le 
expunea. „Fiecare membru de partid, fiecare utecist, se spune 
în proiectul de norme, trebuie să fie un model de comportare înaintată în societate. în familie, în relațiile cu tovarășii săi, în toate împrejurările vieții, să aibă o conduită morală ireproșabilă, să manifeste combativitate necruțătoare împotriva huliganismului, a desfrîului, a oricăror vicii morale care degradează și înjosesc ființa umană". Principii
le acestea le-a cunoscut și el dar, 
a crezut că poți să reproduci 
teze și norme, de la catedră, iar 
dincolo de cancelarie îți poți 
permite orice, chiar împotriva a 
ceea ce susții și promovezi de 
la catedră. Cum este admisibil 
ca, încâlcind cele mai elemen
tare norme ale conduitei mora
le, să întreții relații sexuale cu 
propriile-ți eleve ? Ce sentimente 
poate să-ți stîrnească un om care, 
ademenindu-și o fostă elevă, o 
batjocorește și apoi, cu un copil 
în brațe o aruncă în stradă fără 
nici un mijloc de existență, fă-S 
nici o perspectivă P Că atunci 
cînd lucrurile au ajuns de do
meniu public profesorul Ilie Ne
gură a apelat la un procedeu 
îndeobște uzitat, nu face decît 
să-l situeze mai precis în rîndul 
acestei spețe. Forțat de împre
jurări si pentru a se sustrage le
gilor penale și morale ale socie
tății noastre, s-a căsătorit cu 
fosta sa elevă ca apoi, la numai 
două luni după ce aceasta a 
născut, s-o arunce în stradă, fără 
să asigure nici mamei, nici co
pilului o minimă sursă de exis
tență. Iată o faptă menită să-l 
califice pe Ilie Negură, să-i 
schițeze profilul moral, să-l ex
cludă dintre, cei însărcinați 
educația elevilor. Fapte repro
babile, de natură să reclame mă
suri aspre care să-i stăvilească 
posibilitatea de a infecta mediul 
în care activa. Cu atît mai mult 
cu cît fapte de natură similară 
din comportarea profesorului Ilie 
Negură vin să confirme, o dată 
în plus, că nu avem în față un 
caz izolat, un accident, o rătă
cire de moment completată cu 
consecințele amintite. Nunjărul 
victimelor sale este mult mai 
mare. Nu s-a potolit nici măcar 
atunci cînd una dintre fetele pe 
care încerca să le seducă i-a zis .

să-i

cu

Vocea naistuluiCereți la librărie discul „Fănică Luca voce". înregistrare recondiționată, editată după vechile cîntece pe care le cînta ..Pan-Fănică“ între cele două războaie. Veți asculta și veți avea posibilitatea să cunoașteți pe faimosul naist, altfel decît l-ați mai auzit. Citeva piese remarcabile alcătuiesc sumarul discului : ..Olteanul la drum" interpretat in cel mai autentic stil, pe un text clasic haiducesc, „Hai pitiș, pitiș, pitiș", „N-am să trăiesc cit pămîntul", „Marnă, Inimă de piatră" toate luate din repertoriul lăutarilor munteni pe care-1 cînta Fănică înainte de 1916 cu vestitul taraf al lui Lache din Găești. Glasul său deosebit de expresiv a fost auzit, inainte de a cînta la nai, pretutindeni în lume : la Paris cu Manole Ciolac, la New York cu Grigoraș Dinicu, la Londra și Varșovia. Numai după al doilea război mondial, cînd trece de 50 de ani, Fănică încetează să mai cînte din gură și cintă la nai — așa cum îl știm !Cereți acest disc și explicați vinzătorilor că trebuie să existe, pe undeva printre rafturi, sub discurile celorlalți cîntăreți...

de la obraz : „Ar trebui să nu 
uitați, totuși, că mi-ați fost pro
fesor și că, indiferent de ce pă
rere aveți despre mine, eu vă 
consider profesor și mi-e rușine 
pentru dumneavoastră"- Și mer- 
gînd așa înainte profesorul a 
ajuns să fie acostat chiar pe co
ridoarele școlii. Vn indice grăi
tor al decăderii, al lipsei de 
prestigiu și autoritate la care a- .1 o_____; ■ î(unsese, pe care el însuși 
provocase.

Măsura înlăturării sale de 
catedră, acțiunea fermă a 
lectivului mi s-au părut, 
aceea, binevenite. PoateIMC&U.   GCU1TI
Ilie Negură va putea să medite
ze asupra gravității faptelor sa
le, asupra consecințelor pe care 
le are întotdeauna îndepărtarea 
de la normele de conduită ce 
trebuie să caracterizeze pe pe
dagogul modem, chemat să 
crească fi să educe o generație 
bine instruită, sănătoasă din 
punct de vedere moral.

AL. DOBRE

Am avut dintotdeauna 
nostalgia necuprinselor întin
deri ale Bărăganului, taina 
nedezlegată a cîmpiei, a aces
tor locuri în care schimbarea 
nu înseamnă doar trecerea 
sub semnul orașului a soare
lui dinspre noapte spre zi, 
tot așa închipuind u-mi pămîn- 
tul ars, lut de olar și iarba 
înaltă și macii tot roșii ca-n 
pînzele lui Manet. I-am oco
lit Bărăganului mai întîi mar
ginile și i-am gustat pîinea. 
La Brăila, în port, lingă 
curgerea tulbure a Dunării 
am văzut vechile antrepozite 
de cereale cenușii și fără viață, 
prin care griul românesc ple
ca altădată să îndestuleze ora
șele Mediteranei și am auzit 
pentru o clipă strigătele ha
malilor lui Dunăreanu și Is- 
trati încărcînd în șlepuri ne
gre, adine lăsate în apă, sacii 
plini pe care erau scrise li
tere străine...

Pe undeva însă, dincolo de 
aceste amintiri, trebuia să fie, 
totuși, Bărăganul. Așa l-am iu
bit fără să-l cunosc, înțelegîn- 
du-i de departe întinderea 
darnică, rodnicia de har, pînă 
cînd, nu cu multă vreme în 
urmă, un drum de reporter și 
un tovarăș de drum soriitor și 
prieten m-a purtat, la Căză
nești, ca să pricepem și să 
scriem despre pîine. Atunci și 
acolo, în timpul care nu avea 
capăt, în nesfîrșirea holdei de 
griu, mi-am urmărit prietenul 
care-i încerca puterea, urcat 
pe platforma unei Combine 
Gloria, ciudată alcătuire de 
metal, așa cum trebuie să fi 
fost vreun animal dintre ace
lea care trăiau în secate mare 
Sarmatică, trasă acum în ui
tări geologice, lăsînd în ur
ma ei doar săraturile și balta

—— Pe scena operei române baletul australian.
Foto. EM. TlNJALA

Cîmpia
moartă de la Amara. Priete
nul acela al meu, credea, ca 
și mine de altfel. în mașină 
și în omul, țăranul care-o 
conducea, necrezînd distanțe
lor și l-am urmărit cum se 
pierde în griul înalt, alb și 
curat și surizător, dar i-am 
așteptat întoarcerea mai bine 
de un ceas, așezat pe margi
nea cu șanț a drumului de 
camioane, împreună cu pre
ședintele C.A.P.-ului, frecând

vatra de pline a țării. Da, 
aici, în cîmpie, asta era, 
griu. Intr-un tîrziu prietenul 
meu s-a întors din capătul 
lanului fi a coborit scara de 
metal a Gloriei, prăfuit fi 
plin de pleavă, asprit dintr-o 
dată de soarele care nu ierta, 
cu calmul celui care a fost 
pînă la capătul lumii, căci 
ceea ce el își închipuia că e 
cit se vede, adică griul, se 
lățea pe sute fi sute de hec-

ÎNSEMNĂRI
între palme spice cu teaca as
pră, mestecind boabele și 
vorbind despre griu, singurul 
lucru cu adevărat important, 
cu adevărat, de preț, vara în 
Bărăgan. Sigur, îmi spunea 
el, surprinzător de informat 
și de ^interesat de ce spune, 
s-au întemeiat industrii prin 
părțile noastre, dar al Bără
ganului tot griul rămîne, fără 
el nu se poate, pentru el, cit 
îl stringent, nu dorm noaptea 
satele. Mi-am amintit ascul
ți ndti-l că am ajuns odată la 
Tumu Măgurele, în tîrgușo- 
rul acela care aproape nu 
avea loc pe hartă, la gurile 
Oltului, în Teleorman, și m-a 
uimit amploarea Combinatu
lui pentru îngrășăminte chi
mice complexe, hectare în
tregi de țevărie de aluminiu, 
rezervoare sferice și hale; tot 
pentru griu erau și acelea, 
după cum tot pentru griu 
combinatul n-a fost construit 
în cîmpie, pe pămînt solid, ci 
înălțat pe piloți de beton în 
lunca Dunării unde oricum 
nu creștea nimic, nu prindea 
sămînța, apărîndu-se astfel

iar un drum pînă la 
holdei însoțind 
harnică a celei

tare, 
capătul 
zbaterea 
mai bune combine românești, 
însemna, de fapt, o aventură 
în muncă. Am mai cunoscut 
de atunci cîmpia și altfel, în 
Budeștii Ilfovului, spre Olte
nița, dar era parcă altceva, 
nu era miezul și din munte 
ajungea pînă aici încă lim
pede și rece unda Argeșului 
plînsă de sălcii. Și aici am 
întîlnit industriile pomenite 
la Căzănești, o fabrică de 
mobilă și una de bere, dar 
totuși, comuna exista mai de
grabă sub semnul înalt al Si
lozului la rampa căruia își 
așteptau rindul încărcate, ca
mioane cum nu se prea văd 
prin București, albe de colb, 
pe obloanele cărora citeam 
cuvintele liniștitoare „Bun 
pentru cereale", deci tot Băr 
răganul. Știam că la un siloz 
se strînge recolta, și cam atît, 
într-un fel de uriaș depozit, 
dar aveam să văd că m-am 
înșelat, că un siloz nu înseam
nă doar înșiruirea monotonă 
de pătule făcute din șipci pe

care le întîlhești în toate gă
rile lăsînd să se vadă prin
tre zăbrele galbenul de mă
măligă al țtiuleților de po
rumb ; un siloz este de fapt 
tot o industrie sau începutul 
unei industrii a plinii, un 
început de cale și un simbol 
cu valoare practică al conti
nuității rodului. Căci aici, 
mai inainte de orice se alege 
și se păstrează ca intr-un te
zaur, j — —j

mare grijă, 
care vine, garanția cîntărită 
in griu a vieții viitoare a 
Bărăganului fără ciulini și 
fără drame flămînde, litera
tură lăsată de mult in urmă 
de viața nouă a țăranului ro- 
mîn. De pe un deal conacul 
părăginit care a fost. odată al 
familiei Mânu privește spre 
un braț pe jumătate secat al 
Argeșului cu ochii goi ai fe
restrelor, cărămida măcinată 
degeaba, mărturie despre un 
Bărăgan apus, cu argați. un 
Bărăgan al sudorii neplătite.

Voi mai merge în cîmpie, 
poate spre Borcea, poate spre 
Slobozia, ori poate spre Zim- 
nicea, „veche și bogată sche
lă de grine", cum o numea 
Vlahuță, îmi place aerul 
greu, cleios de zăduf și um
bra puțină a salcîmilor și 
macii și soarele murind în 
griul care nu se mai termină; 
pînă atunci deschid cartea 
de dragoste a lui Odobescu 
și citesc despre dropii șt po- 
tîrnichi despre „acele șesuri 
fără margine", pustii, pe care 
eu nu le-am mai întîlnit în 
Bărăgan stăpînind astăzi ca și 
mîine, ca să se știe, omul și grîuZ.

poate chiar cu mai 
sămînța anului

OCTAVIAN STOICA

Un detaliu neglijat uneori in proiectele căminelor muncitorești

AMPLASAMENTUL
ROADELE

(Urmare din pag. I)

Printre motivele pe care — în cursul investigațiilor - privind construcția de cămine muncitorești — le-arh ■“—*"*"*■ca aflindu-se, deseori, unor întîrzieri sau nerespectări ale termenelor de dare în folosință se numără și neasigurarea de amplasament corespunzător viitoarelor obiective.Asigurarea de amplasament este condiționată de obținerea unui acord din partea ministerului Agriculturii, Industriei A- limentare și Apelor, referitor la scoaterea terenurilor respective din circuitul agricol. Deoarece investigațiile noastre ne-au dovedit că problemele legate de stabilirea amplasamentului, corelarea acestui moment cu cei al întocmirii proiectului viitoarei construcții, obținerea acordurilor de scoatere din circuitul a- gricol, nu sînt în suficientă măsură cunoscute socotim oportun să prezentăm discuția avută în acest sens la M.A.I.Ă.A., cu tov. Nicolae Popescu, directorul Direcției Fond Funciar.— Vă rugăm să ne vorbiți despre condițiile concrete prin care un teren oarecare, aflat in circuitul agricol, poate deveni amplasament al unui viitor cămin ?— Mai intîi, titularul de investiție trebuie să întocmească o documentație de expropriere. A- tunci cînd terenul aparține unui C.A.P. sau unei persoane particulare se întocmește un decret de expropriere de către Consiliul de Stat ; dacă este vorba despre o proprietate de stat se întocmește o dispoziție de transmitere. In ambele cazuri, documentațiile trebuie să întrunească. in prealabil, un aviz din partea Oficiului județean pentru cadastru și organizarea teritoriului (O.C.O.T.) și avizul din partea Direcției Fond Funciar din cadrul M.A.I.A.A.— Ce se intimplă in situația in care terenul respectiv se află intr-un oraș sau in afara perimetrului acestuia, intrucit a-

noastredepistat la baza
ceastă diferențiere generează o serie de neclarități ?— Dacă terenul se află în o- raș sau în vatră de sat, M.A.I.A.A. este cel care eliberează ordinul de scoatere din circuitul agricol ; acestuia trebuie să-i urmeze obținerea unui decret de expropriere care se a- cordă de către Consiliul de Stat. Atunci cînd terenul se află in afara orașului sau a vetrei de sat, M.A.I.A.A. acordă (sau nu, după caz) un simplu aviz. Scoaterea efectivă din circuitul agricol este eliberată apoi — dacă este vorba despre pășune sau fîneață — de către Consiliul de Miniștri și — dacă este vorba despre teren arabil, vie sau livadă — de către Consiliul de Stat. La nivelul Direcției Fond Funciar, răspunsul (avizul favorabil sau nu), la orice documentație de expropriere, trebuie să fie elaborat și trimis titularului de investiție în cel mult 30 de zile de la data primirii sale. Vă pot asigura însă că, în marea majoritate a cazurilor, durata trimiterii răspunsului nu depășește 3—4 zile, cel mult o săptămînă.— Am înregistrat totuși, în cursul anchetelor noastre, unele nemulțumiri sau nedumeriri, referitoare la faptul că Direcția Fond Funciar nu acordă întotdeauna cu promptitudine răspunsul solicitat.— O documentație Întocmită corect primește răspuns operativ ; din păcate numeroase documentații sînt neglijent realizate. nu prezintă toate detaliile legale necesare. " ~ ‘ “cauza principală a întîrzierilor la care vă referiți.— Care sint, sele lipsă" din cumentații de— In primul rînd amplasamentele alese sin* deseori supradimensionate, nerespectind gradul de ocupare al terenului de construcție ; se înțelege că nu putem aviza pozitiv asemenea propuneri... risipitoare. De

Aceasta estein general, „pie- dosarul unor do- expropriere ?deseori

asemenea, în alte cazuri, amplasarea in sine este nepotrivită, în sensul că nu face apel cu precădere la suprafețele neproductive, pe care ar putea fi situat obiectivul. Se înregistrează și situații în care edilii locali nu țin seama în suficientă măsură la amplasarea unui cămin de înseși necesitățile și perspectivele de sistematizare ale orașului sau comunei respective. O altă serie de cauze care generează dificultăți, întîrzieri, risipă de timp și de bani, se referă Ja absența de pe documentație a avizului proprietarului sau Ia lipsa indicației dacă noul amplasament se află sau nu în perimetrul construibil, etc.— Care considerați că sînt procedeele concrete de urmat pentru ca situații de genul celor la care v-ați referit să nu se mai repete, pentru ca, intr-un cuvint, avizarea documentațiilor să poată fi efectuată operativ 1— Se impune o mai bună cunoaștere a filierelor ce urmează să fie solicitate, în funcție de factura terenului de expropriat, lucru la care m-am referit in prima parte a discuției. Esențială mi se pare însă stabilirea judicioasă a amplasamentului. Aici se comit cele mai mari e- rori, in sensul că alegerea este efectuată ..în pripă și fără consultarea tuturor factorilor locali de resort. întreprinderea titulară de investiție stabilește amplasamentul. fără a consulta, in prealabil. Oficiul de cadastru local. Mai mult : comandă și proiectul pentru cămin Institutului de proiectări județean, inainte de a fi practic sigură că terenul ales poate fi scos circuitul agricol. Proiectul pectiv este deci realizat și munerat. Documentația de propriere ajunge apoi la noi ințelege însă că. dacă amplasamentul ales nu corespunde normelor de folosire economică a terenurilor, este respinsă. Deoarece a apucat să plătească deja

din res- re-ex- ; se'

costul proiectului, întreprinderea beneficiară — deși realizează faptul că amplasamentul propus nu este cel optim — insistă în a obține totuși un aviz favorabil. Cum un asemenea a- viz nu poate fi eliberat, întreprinderea trebuie să realeagă un alt amplasament, să cheltuiască alți bani pentru ca I.P.J. să realizeze un nou proiect... O altă observație se referă la faptul că I.P.J.-urile ar trebui să renunțe la rolul comod de simpli executanți ai proiectelor. Fiecare obiectiv de investiție trebuie mai bine coordonat cu planuț local de sistematizare și integrat organic acestuia, ținînd seama de necesități de perspectivă. care nu trebuie să se reducă la numai citeva luni sau un an. Consider că trebuie părăsită urgent și mentalitatea existentă încă în unele cazuri pe plan local, conform căreia problemele practice, legate de realizarea unui cămin sau apreciate ca minore și tratate cu superficialitate. Aceasta este și una din explicațiile pentru care — la consultările legate de stabilirea amplasamentului, de încredințare a proiectului spre realizare și concepere I.P.J.-u- lui — Consiliile Populare județene participă în mod insuficient sau deloc, deși este vorba despre obiective de a căror realizare, în termenele prevăzute și cu maximum de economicitate. sînt răspunzătoare. Referitor la lipsa celorlalte' ..piese de amănunt'* (la care ne-am referit) din documentațiile de expropriere trimise ministerului, nu cred că mai are rost să subliniez faptul că ele se datorează aceleiași superficialități cu care este tratată încă, uneori, problema modalităților concrete de realizare a căminelor, superficialitate și spirit de aproximare care trebuie eliminate cu orice Preț.
ANDREI BÂRSAN

casele lor televizoare și aragaze și în mijlocul satului magazin cu firmă de neon oamenii nu se sfiesc să arate că sint țărani. Sigur, satele noastre s-au schimbat, și, sigur, s-au mai schimbat și țăranii, de altfel, mulți, din ce în ce mai mulți au apucat și apucă drumul orașelor și al șantierelor, intreținînd unul din procesele cele mai complicate pe care le poate parcurge o societate în curs de dezvoltare. Ne-am obișnuit de acum să vedem pe cîmpuri mai ales femei și bărbați trecuți de prima tinerețe, și ne-am mai obișnuit, ca orășeni, să întîlnim în uzine și pe străzi bărbații și tinerii care au pornit să se rupă de lumea satului lor și să se lege de această nouă lume a orașului cu un firesc care altădată ar fi uimit. Ne-am mai obișnuit ca sîmbăta să vedem autobuze oprind în fața centrelor de piine și acei bărbați și acei tineri încă nedeplini orășeni coborînd și așezindu-se cuminți la coadă să cumpere pîine și s-o agațe pe sirmă ca covrigii, și apoi să se întoarcă în autobuze și să pornească pehtru o zi și o noapte la casele lor din care n-au fost și nu vor fi poate niciodată pe deplin plecați și înstrăinați. Este ușor de presupus că pe acești oameni vremea roadelor pămîntului nu-i Iasă indiferenți, și străduința lor de a fi alături de cei pe care i-au părăsit și care duc greul pămintu- lui, este într-un fel de acceptat. Deși nu mai departe de anul trecut, cînd pericolul ca roadele să rămînă pe cimp a văzut oameni care se credeau oaselor bucuriaglodul redescoperind, Io a muncii, plăcerea de a care acoperise cartofii ieșirea asta în natură insolită în mașini mici
impus măsuri energice, am orășeni pînă în măduva doua sau a treia generație, scormoni cu mîna goală în și porumbul.. Nu zic că pentru uniin-a însemnat mai curînd o excursie și în haine dintre cele mai neașteptate, de la treninguri la hanorace, dar bănuiesc că nimeni n-a fost ocolit de simță- mintul frumos al participării la o treabă din care toată lumea a tras foloase un an întreg.Zilele trecute, elevi, studenți și ostași au ieșit iarăși pe cîmp să ajute la strînsul recoltei. Gestul este semnificativ, și urmează scrisorii Secretarului general al partidului, care a chemat la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție in agricultură, la transportul neîntîrziat al întregii recolte în hambare. Munca și zelul tinerilor se vor cunoaște, ca totdeauna, dar nici celălalt cîștig, ai întoarcerii cu mine- cile suflecate la roadele simple ale pămîntului n-ar trebui poate uitat. Fiindcă adevărata înțelegere a lumii in care trăim se ridică și pe acest pămint care ne hrănește.
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Șl ALEGERI
(Urmare din pag. I) țiflor, pregătirea și desfășurarea lor reprezintă o răspundere a tuturor membrilor organizațiilor nu doar a birourilor și comitetelor U.T.C. Esențial este de remarcat faptul că pregătirea alegerilor nu trebuie rezumată la întocmirea materialelor, a scriptelor necesare ci trebuie situată pe terenul unei activități practice multilaterale direcțională spre concretizarea sarcinilor organizațiilor U.T.C.., cu participarea unanimă a tinerilor.în fata organelor U.T.C., se pune problema luării in evidență a tuturor uteciștilor, selecționarea și pregătirea unui larg activ obștesc care să sprijine organizațiile in desfășurarea alegerilor, stabilirea felului concret de lucru pentru întocmirea dărilor de seamă și a proiectelor programelor de activități, in sfirșit, ca o sarcină deosebită, instruirea temeinică a cadrelor din activul U.T.C.După cum se știe, unui din punctele majore ale ordinei de zi a adunărilor îl constituie prezentarea dărilor de seamă, documente care trebuie să cuprindă analizacii politico-educative depuse pentru antrenarea ciștilor la îndeplinirea sarcinilor profesionale,grarea lor in efortul general al tuturor oamenilor muncii. Darea de seamă trebuie să tacă un bilanț responsabil și precis al rezultatelor și modului practic in care fiecare organizație a trecut la îndeplinirea angajamentelor asumate in cadrul întrecerii uteciste lansate de C.C. al U.T.C. „Tinerelul — factor activ în îndeplinirea cincinalului inainte de termen". Pentru organizațiile din intreprinderile industriale, șantierele de construcții, transporturi, in baza sarcinilor stabilite de plenara C.C. al U.T.C., din luna iulie a.c. se impune evidențierea concretă, in detaliu a gradului de participare a tinerilor la îndeplinirea îndatoririlor profesionale, conturarea efortului și preocupării organizațiilor U.T.C. pentru mobilizarea uteciștilor Ia lichidarea rămînerilor în urmă din procesul de producție, la realizarea în termenele stabilite a investițiilor, ' ' ‘ ------- - - .................ordinei șiîn ceea ce privește unitățile agricole și de la sate dările de seamă trebuie să accentueze asupra contribuției specifice pe care și-au adus-o organizațiile U.T.C. Ia buna desfășurare a lucrărilor agricole, prin antrenarea tuturor tinerilor la muncă, prin asigurarea forței de muncă in sectoarele deficitare ale producției, prin cultivarea în rindurlle lor a grijii și respectului față de avutul obștesc, la consolidarea economica a unităților. Ia continua îmbunătățire a nivelului de cunoștințe agrozootehnice, Ia însușirea și profesarea noilor meserii apărute la sate, la dinamizarea vieții sociale a satului. In mod direct este vorba de evidențierea modului in care tineretul de la sate răspunde îndemnului adresat tuturor lucratorilor din agricultură in recenta scrisoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la intensificarea eforturilor de lealizare la timp și de bună caliiate a lucrărilor agricole.In cazul elevilor și studenților bilanțul activității trebuie să se refere cu prioritate la climatul de muncă din școli si ii?!-'; Ia. țe'.uîî"/are tinerii de pe băncile școlilor și facultăților își îndeplinesc obligațiile profesionale, își însu- șese cunoștințele care să le permită obținerea unor calificative superioare, măsura în care organizațiile U.T C din școli, Asociațiile Studenților Comuniști militează pentru întărirea disciplinei școlare și universitare, pentru formarea deprinderilor practice, pentru însușirea cunoștințelor necesare munqii după terminarea studiilor. Este firesc si necesar ca aceasta privire retrospectivă să se realizeze in lumina exigențelor exprimate Ia Plenara C.C. al P.C.K. din 18—19 iunie 1973 care detinesc eadrui de perfecționarea învățămin- tiilui m patria noastră, și in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România din acest an. Din această perspectivă este necesar ca atenția să se concentreze și asupra acțiunilor “$J“jbunătățire a conlucrării dintre organizațiile de pionieri, U.T.C. dm școli, A.S.C. și organizațiile U.T.C. din inlreprin- deuie și instituțiile industriale și agricole pentru apropierea invățămîntului de producție. "Cu deosebită exigență trebuie să problemele educației politice, ideologice uteciștilor, ale creșterii orizontului de te aspectele legate de activitatea și î?. c ?i-in afara ci’ la lotuI <ÎP munci’."in fâniiiie.111 societate. Se impune ca întreaga analiză să aibă ca reper central proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale et.cn și eclutațn socialiste. Adresîndu-se in primul rind tineretulu1, normele de viață comunistă trebuie să canalizeze eioitul de analiza colectivă a activității desfășurate si. pe aceasta baza, să asigure cu fermitate și exigență rcvolu- ționară traducerea lor in activii alea și comportarea zilnică a tuturor tinerilor, Ia locul de muncă, in familie, în societate. Kaportarea la bilanțul realizat trebuie să facă dovada unei atitudini combative, de promovare a criticii și autocriticii cu privire la neajunsurile constatate, să dezvăluie cu curaj cauzele lor. posibilitățile de înlăturare, combătindu-se pasivitatea, lacunele din comportarea unor tineri, situațiile care contrastează cu normele de muncă și conduită proprii societății noastre.Scopul major al analizării activității de pină acum este acela de a deschide, pornind de Ia învățămintele extrase din experiența acumulată, o perspectivă mai largă activității viitoare. în^ consecință adunarea trebuie să asigure unitatea dintre analiză și ceea ce s-a făcut și ceea ce urinează să se facă în continuare pentru respectarea exigențelor puse in țața organizațiilor I .T.C. Fără îndoială că numai o analiză realistă, cu aportul întregului colectiv, poate permite elaborarea acelor măsuri de viitor care, odată înscrise in proiectul programului de activități, dezbătute și adoptate în plenul adunării, sint capabile să mobilizeze organizația la realizarea unor pași inainte. Odată cu aceasta am menționat ca proiectul noului program trebuie să fie rezultatul consultării largi a uteciștilor, să fie deci, emanația gindirli colective. Dezbaterea lui în adunare, alături de darea de seamă trebuie întreprinsă de pe poziția sarcinilor și specificului llecărei organizații, a consecințelor practice pe care le va avea, res- pectindu-se dorințele tinerior. posibilitățile reale de a fi dus la îndeplinire. De responsabilitatea, de conștiința comunistă cu care se va face acest lucru depinde în cel mai înalt grad activitatea viitoare a organizației, măsura in care tinerii se vor simți în rindurile acesteia așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceausescu „ca la ei acasă**. Avînd în vedere experiențe anterioare se simte nevoia ca proiectul programului de activități să cuprindă în totalitate punctele de interes ale tinerilor, să răspundă prin cadrul organizatoric pe care il profilează cerințelor lor educative, profesionale, culturale, distractive.în retrospectiva pe care o vor contura adunările, un loc important revine și aprecierii modului în care au muncit reprezentanții colectivelor de utecisti. cei cărora, la alegerile prece- ?nrme.’.ia'fra ,n"e4d‘"ta‘ mandatul tinerilor. Această apreciere, formulată cu simțul răspunderii, incorporează firesc referințe la răspunderea cu care au înțeles să-și facă datoria, la măsura ni care s-au aratat fideli purtători de cuvint ai opiniei colective, promotori consecvenți ai normelor de comportare speci- mob Datoare'dT1"” CUm au fost ei exemplemob.lizatoarc. demne de urmat pentru ceilalți. Fără îndoială terenul real al formulării acestor caracterizări este con- IiriL de aPrec'erile de ansamblu ale activității organizației r‘,po.rt de acestea din urmă cu precădere. Sub semnul acestei exigențe se va realiza și alegerea noilor organe.în conformitate cu normele Statutului U.T.C., momentul alegerii se caracterizează printr-un climat de desăvirsită democrație care sa garanteze tuturor uteciștilor posibilitatea de a-și spune parerea despre cei propuși să fie aleși. Aceas- ta inseamna ca. componența noilor birouri și comitete trebuie sa fie expresia voinței și a sentimentelor colective Ca atare premisa efectuării alegerii nu poate fi alta decit exigențele proprii activității organizației, ceea ce ea iși propune să întreprindă in viitor. De felul în care cei propuși tac dovada capacității de mobilizare a colectivului la înde- plinirea propriului program de activități depinde decizia de confirmare a lor in Iruntea uteciștilor. Aceasta presupune ca cei care urmează a fi aleși să întrunească calități politice, morale și profesionale deosebite, prin personalitatea, lor să demonstreze că traduc în propria viață și activitate normele eticii si echității socialiste. Acest act poartă in el însuși sub- stanța unui moment de adîncă responsabilitate din partea tuturor participantilor la adunare în ideea convingerii că din seriozitatea cu care este exercitat dreptul de a alege depinde valoarea activității viitoare a reprezentanților colectivului.Pregătirea mult mai nizatorice. cii politice în toate domeniile de activitate. Acest imperativ este eu ații mai îndreptățit de perioada care succede adunărilor, perioadă in care tinerii trebuiesc mobilizați și mai activ la îndeplinirea sarcinilor crescinde trasate de partid, răstimp in care, sub conducerea organizațiilor de paHid. toate organizațiile U.T.C. sint chemate să-și sporească străduințele pentru consolidarea lor politică și organizatorică ca bază pentru intensificarea procesului de educare comunistă a tineretului, ca o probă a conștiinței lucide că ele poartă o răspundere însemnată față do felul de a munci și trăi al tinerilor ; în toate domeniile de activitate, in industrie, agricultură. școli, facultăți, tineretul trebuie să se manifeste iot mai dinamic, ca participant activ, in efortul și hotărirea nestrămutată a întregului popor de a da viață programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Ia îmbunătățirea calității produselor și întărirea disciplinei la locul de muncă.

corespunzătoare mult decît trebuind să

fie abordate și morale a cultură, toa- viața tinerilor

a adunărilor semnifică rezolvarea chestiunilor orga- însemne intensificarea m.un-
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu—un moment de importanță istorică 

în relațiile României cu țările Americii Latine

om IN A CORD, VIC SĂ TISFA CȚH SI RECUNOȘTINȚĂ
(Urmare din pag. I)află in mîinile unui partid clarvăzător ca al nostru, a unei conduceri înțelepte care slujește cu devotament comunist poporul, vă asigurăm mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din județul. Brașov — români, germani, maghiari — militează fără preget pentru a da viață îndemnurilor însuflețitoare cuprinse in recenta Dumneavoastră scrisoare și în cuvîntarea rostită la sosirea în patrie, fiind ferm hotăriți să îndeplinească exemplar sarcinile ce le revin în industrie, investiții și agricultură.Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, aducindu-ne astfel întreaga contribuție la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, la creșterea prestigiului României în lumea contemporană".

REAFIRMAREA JUSTEȚII POLITICII 
CLARVĂZĂTOARE A PARTIDULUI 

Șl STATULUI NOSTRU„Organizația județeană de partid, toți locuitorii meleagurilor covăsnene, români și maghiari, a- semenea întregului nostru popor am urmărit zi de zi, cu viu interes și sentimente de profundă satisfacție desfășurarea vizitei Dumneavoastră, în unele țări din America Latină — se subliniază O telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ne exprimăm deplinul nostru acord și înalta apreciere față de activitatea pe care ați desfășurat-o Dumneavoastră, fiind mesagerul fidel al năzuințelor și idealurilor de prietenie și pace între popoare ale națiunii române, militant strălucit pentru dezvoltarea relațiilor dintre toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială, pentru unirea tuturor forțelor antiim- perialiste.Vizita pe care ați efectuat-o, important act de politică externă a țării noastre, se înscrie ca un deosebit moment pe linia extinderii și adîncirii relațiilor de prietenie și colaborare politică, economică, culturală dintre România și țările Americii Latine ; ea se încadrează organic în practica partidului nostru de promovare a înțelegerii, destinderii și cooperării intre popoare, a unui climat internațional de pace și securitate, de întărire a unității de acțiune a frontului antiimperialist, a tuturor forțelor revoluționare, progresiste.Primirea deosebit de călduroasă și prietenoasă de care v-ați bucurat pretutindeni în țările vizitate. convorbirile fructuoase pe care le-ați avut, cuvintările rostite și documentele semnate demonstrează marele și binemeritatul prestigiu al României in lume, inalta apreciere pe care opinia publică mondială o dă activității neobosite ce o depuneți în slujba păcii și cooperării internaționale. Sintem mîndri că trăim în această țară cu un asemenea conducător.Acum cînd ați revenit în patrie, odată cu urarea de „bun venit" vă încredințăm și cu acest prilej scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii — români și maghiari din județul Covasna, strîns uniți in jurul Partidului Comunist Român, al Comitetului său Central, in fruntea căreia vă aflați, aprobă cu însuflețire activitatea rodnică ce ați desfășurat-o timp de aproape o lună de zile, iși exprimă hotărîrea lor nestrămutată de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului, angajamentul de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea cincinalului cu 185 zile Înainte de termen, contribuind astfel Ia edificarea socialismului multilateral dezvoltat pe pămîntul României socialiste".

In telegrama Biroului Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R. se arată : „Timp de trei săptămini, comuniștii, oamenii muncii din județul Caraș-Severin — români, germani, sîrbi și de alte naționalități, tineri și vîrstnici — împreună cu întregul nostru popor, au urmărit cu viu interes, deplină satisfacție și aprobare vizita dumneavoastră, tovarășe secretar general, în țări din America Latină. Desfășurată sub semnul eforturilor consecvente ale partidului și statului nostru, de afirmare în întreaga viață internațională a principiilor suveranității și independenței naționale, ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajul reciproc, respectării dreptului fiecărui popor dc a-și hotărî singur soarta, vizita delegației pe care ați condus-o dumneavoastră, se înscrie ca un moment istoric in procesul materializării politicii externe a României socialiste.în tot acest timp, organizația '’e partid, toți locuitorii județului Caraș-Severin — muncitori, ingineri, lucrători de pe ogoare, intelectuali — prin noi fapte de muncă și-au exprimat adeziunea totală la activitatea rodnică pe care dumneavoastră ați desfășurat-o pe continentul ia- tino-american.Vă raportăm, în acest moment al reîntoarcerii dumneavoastră în patrie, că județul Caraș-Severin și-a îndeplinit și depășit sarcinile care ii reveneau în perioada încheiată din acest an. Industria județului înregistrează față de nivelul planului o depășire de 74,5 milioane lei la producția globală și de 58,7 milioane Iei la producția marfă. Colectivele de muncă din întreprinderile industriale au livrat suplimentar în circuitul economici naționale importante cantități de cărbune, oțel, fontă, mașini, utilaje cit și alte produse. Totodată, lucrătorii de pe ogoare desfășoară o activitate intensă pentru materializarea indicațiilor date de dumneavoastră, privind strîngerea și depozitarea recoltei din acest an si pregătirea celei din 1974.Strîns uniți în jurul- partidului, a Comitetului său Central în frunte cu Dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, oamenii muncii din județul Caraș-Severin, își reafirmă hotărîrea de a nu .precupeți nici un efort pentru a spori valoarea faptelor lor de muncă, pentru a înfăptui înainte de termen actualul cincinal, știind că în acest fel contribuie împreună cu întregul popor român, la ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație, la întărirea prestigiului României socialiste în fața națiunilor lumii".
DATORITĂ ACTIVITĂȚII DUMNEA
VOASTRĂ NEOBOSITE PATRIA 
NOASTRĂ ESTE CUNOSCUTĂ SI 
APRECIATĂ TOT MAI BINE PE 

TOATE MERIDIANELE„Exprimind profundele sentimente de prețuire, devotament și admirație față de neobosita dumneavoastră activitate consacrată extinderii și consolidării legăturilor de colaborare și prietenie dintre România și celelalte state ale lumii. Biroul Comitetului județean Bacău al P.C.R. — se spune in telegrama trimisă Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu — vă adresează dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general și tovarășei Elena Ceaușescu, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din cuprinsul județului, un sincer și călduros bun venit, acum Ia reîntoarcerea în țară după fructuoasa vizită întreprinsă în mai multe state ale Americii Latine.

Etapă cu etapă, pe parcursul vizitei, gindu- rile, inimile și simțămintele noastre au fost alături de Dumneavoastră, urmărind cu deplină satisfacție și mindrie patriotică rezultatele convorbirilor Pe care le-ați avut cu șefii statelor, demnitari și alte personalități ale vieții politice, economice, științifice și culturale din cele șase țări în care ați fost oaspete.Ne-am bucurat nespus de călduroasa primire ce vi s-a făcut, de înalta apreciere pe care au arătat-o față de Dumneavoastră, remarcabil personalitate politică, ilustru fiu al poporului român, neîntrecut militant pentru idealurile nobile ale păcii, libertății și progresului social. Ne-am simțit mîndri că prin marcanta Dumneavoastră personalitate, patria noastră este cunoscută și apreciată tot mai bine pe meridianele globului.împreună cu întregul nostru popor, oamenii muncii din județul Bacău văd în rezultatele vizitei Dumneavoastră, a convorbirilor și acordurilor încheiate, un succes deosebit al politicii externe pe care partidul și statul nostru o promovează cu consecvență, încă o mărturie a modului in care vă îndepliniți înaltul mandat încredințat de partid și popor.Acum, la înapoierea în patrie, vă raportăm, mult iubite tovarășe secretar general, că locuitorii județului nostru, asemenea întregului popor au muncit cu entuziasm și abnegație, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, îndeplinind cu succes sarcinile ce le-au revenit, dind suplimentar pe primele opt luni o producție globală în valoare de peste 71 milioane lei, producție-marfă de 97 milioane lei, livrîndu-se in plus la fondul pieței mărfuri de peste 66 milioane lei.Chemarea pe care ați adresat-o constructorilor țării de a-și intensifica eforturile pentru grăbirea ritmului de punere în funcțiune a noilor obiective, ne-a mobilizat plenar, reușind să realizăm în luna august 10 la sută din planul anual de investiții. Depunem interes deosebit pentru a menține in continuare acest ritm avansat.La fel ca și în industrie, lucrătorii de pe ogoarele județului, traducînd în viață prețioasele Dumneavoastră indicații din scrisoarea ce ne-ați adresat-o, au obținut succese importante reușind să însămințeze cu grîu, pînă acum, peste jumătate din suprafața planificată, asigurînd totodată un ritm susținut și la celelalte lucrări agricole de sezon.Folosim acest minunat prilej de a vă raporta, iubite tovarășe Ceaușescu, că muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii din județ, vor depune noi și sporite eforturi pentru a da viață sarcinilor și prețioaselor indicații pe care ni le-ați adresat cu ocazia vizitei făcute pe meleagurile băcăuane, pentru a obține în industrie, construcții, agricultură cît și în celelalte domenii ale vieții social-culturale rezultate mai bune".
★„Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vîlcea, alături de întregul popor, au trăit vibrante sentimente de mindrie patriotică, urmărind cu satisfacție unanimă, zi de zi, vizita Dumneavoastră oficială și a tovarășei Elena Ceaușescu în cele șase țări de pe continentul latino-ameri- can — subliniază telegrama comitetului județean Vîlcea al P.C.R.Prin glasul Dumneavoastră atit de respectat, ați reafirmat la mii de kilometri de minunat: noastră patrie, justețea politicii clarvăzătoare a partidului și statului nostru. întemeiată pe principiile de larg ecou internațional — egalitatea în drepturi între toate națiunile lumii, respectul independenței și suveranității, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, de a-și făuri viața așa cum și-o dorește.Dind o înaltă apreciere fructuoasei vizite, oamenii muncii din județul Vîlcea o consideră 

drept o vie și puternică manifestare a hotă- rîrii României de a întări prietenia, relațiile dc colaborare și solidaritate cu popoarele din America Latină și din întreaga lume, în lupta împotriva imperialismului, a politicii de forță și dictat, pentru dreptul popoarelor de a-și făuri libere propriul destin.Conștienți că succesele obținute în unitățile industriale, pe șantierele de construcții, în agricultură și în celelalte domenii de activitate, constituie fundamentul prestigiului și reputației de care se bucură România in lume, oamenii muncii de pe meleagurile Vîlcene. ca și întregul popor, și-au intensificat și mai mult eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le avem de înfăptuit. Pe ogoare, mecanizatorii, țăranii cooperatori, specialiștii, răspunzind înflăcăratei chemări pe care le-ați adresat-o, în timp ce vă a- flați în America Latină, muncesc fără preget pentru strîngerea la timp a recoltei, pentru efectuarea cu exigență și maximă operativitate a campaniei de însămînțări.Vă încredințăm și cu acest prilej, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Vîlcea, laolaltă cu întreaga țară, nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea cu cinste a sarcinilor ce le revin din mărețul program elaborat de Congresul al X-lca al partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înălțarea scumpei noastre patrii pe culmile progresului și civilizației".
SOLIA DE PACE SI COLABORARE 

A ROMÂNIEI SOCIALISTEIn telegrama Biroului Comitetului județean Alba al P.C.R., se arată : „Locuitorii de pe frumoasele meleaguri ale Mureșului și Tîrnavc- lor, toți oamenii muncii din județul Alba, au trăit cu emoție și bucurie momentele reîntoarcerii Dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pe pămîntul scump al României, după vizita de aproape patru săptămini făcută in șase țări de pe îndepărtatul continent al Americii Latine. Sintem mîndri că cel mai iubit fiu al poporului nostru, ducînd solia de pace și colaborare a României socialiste pe continentul Americii Latine a fost primit cu atîta căldură și înțelegere. In aceasta vedem Înalta prețuire acordată țării noastre, stima și considerația pentru activitatea dumneavoastră de militant neobosit pentru afirmarea marilor idealuri ale umanității.în timp ce Dumneavoastră v-ați aflat la mii de kilometri depărtare de țară, noi, comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani — din județul Alba, asemenea întregului popor, am desfășurat o activitate susținută pen- Iru îndeplinirea sarcinilor ce ne-au revenit. Vă raportăm, stimate secretar general, că planul pe primele opt luni ale anului a fost îndeplinit cu patru zile mai devreme, realizindu-se o producție suplimentară de 74 milioane lei. Scrisoarea adresată de Dumneavoastră lucrătorilor de pe ogoare, a constituit un puternic imbold în rîndul acestora. luîndu-se cele mai eficiente măsuri pentru grăbirea stringerii la limp și fără pierderi a întregii recolte, însă- mînțarea Ia un înalt nivel agrotehnic a culturilor de toamnă, realizarea planului de livrări la fondul de stat și executarea lucrărilor pregătitoare ale producției anului 1974.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de adeziunea noastră deplină Ia întreaga politică internă și internațională a partidului și statului nostru și ne angajăm solemn să muncim neobosiți pentru îndeplinirea actualului plan cincinal înainte de termen, pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste".

(Urmare din pag. I)punți ale conlucrării tovărășești care să învingă distantele geografice ce despart cele două țări.Etapele următoare — Costa Rica, Venezuela, Columbia. Ecuador și Peru — au oferit imaginea unor popoare care năzuiesc să-și apere independența, să se dezvolte potrivit intereselor proprii, să înainteze rapid pe drumul progresului social, punindu-și în valoare resursele umane și materiale de care dispun. In fiecare din aceste state s-a realizat un dialog cu rezultate deosebit de bune atit pe planul raporturilor bilaterale, cît și în ceea ce privește examenul realităților internaționale. Schimburile de păreri au nas în evidență posibilitățile reale pentru o diversificare a colaborării, pentru realizarea unor măsuri practice de cooperare în sectoare din cele mai diferite : petrolier, minier, geologic, energetic, agricol etc. S-a discutai nu numai despre colaborarea economică, ci și despre cea culturală, realizindu-se pași înainte și in această direcție. Oficialitățile din țările gazdă au exprimat optimismul lor față de viitorul relațiilor cu România, stat care pune la temelia legăturilor sale cu toate țările principiile egalității în drepturi, ale respectului riguros al independenței și suveranității naționale, neamestecv'ui în treburile interne, avantajului reciproc, eliminării forței, afirmării dreptului fiecărui popor de a fi singurul stăpîn al destinelor sale. Aceste principii și-au găsit o expresie solemnă în documentele ce au fost semnate în fiecare din capitalele latino-ame- ricane vizitate. Aceste documente, ca și cele similare încheiate de România cu state situate în alte zone geografice, au o valoare deosebită, exercită o influență pozitivă in direcția democratizării raporturilor dintre state, a afirmării dreptului tuturor națiunilor, fără deosebire de mărimea lor, de a participa la reglementarea problemelor cardinale care confruntă umanitatea.Șeful statului român a exprimat solidaritatea poporului nostru cu aspirațiile națiunilor la- tino-americane la o dezvoltare independentă și suverană, la innoiri sociale, la afirmarea

identității naționale. Desigur, procesele pe care le cunoaște acest continent efervescent nu sint uniforme și, mai ales, nu sint lipsite de dificultăți, deoarece forțele reacționare, încurajate de cercurile imperialiste, încearcă să blocheze drumul •topoarelor spre prefaceri sociăîe, așa cum în mod dramatic s-a intîmplat în Chile. Viața demonstrează că nici un fel de greutăți temporare nu pot să oprească procesele revoluționare ilin America Latină.Pe drumul către patrie tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut escale la Dakar și Rabat avind convorbiri cu conducătorii Senegalului, Marocului și Coastei de Fildeș, convorbiri de natură să impulsioneze pe mai departe colaborarea României cu aceste tari.Călătoria tovarășului Nicolae Ceaușescu în America Latină se va înscrie cu litere de aur in cronica legăturilor care ne unesc cu popoarele angajate pe făgașul dezvoltării independente, care militează pentru făurirea unei vieți noi, demne, pe măsura aspirațiilor lor nobile. Această călătorie reprezintă un eveniment de cea mai mare importanță care, prin rezultatele sale, demonstrează, o dată mai mult, justețea politicii externe, profund realiste, a partidului și statului nostru. In cuvintarea rostită pe aeroportul Otopeni. tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „SE POATE SPUNE CA VIZITA IN ȚĂRILE AMERICII LATINE CONSTITUIE UN MOMENT DE IMPORTANȚA ISTORICA ÎN RELAȚIILE ROMÂNIEI CU ACESTE ȚARI. EA A CONSTITUIT O PUTERNICA MANIFESTARE A PRIETENIEI, A HOTARÎRII DE A ÎNTĂRI SOLIDARITATEA ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA IMPERIALISMULUI ȘI COLONIALISMULUI, PENTRU DREPTUL POPOARELOR DE A-ȘI FĂURI DESTINUL LIBERE, AȘA CUM ÎȘI DORESC".Tînăra generație a României socialiste, împreună cu Întregul popor, salută cu unanimă aprobare prestigioasa activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, bilanțul strălucit al misiunii sale de prietenie și solidaritate pe continentul latino-american.EUGENIU OBREA
Carnet de reporter pe frontul recoltei

Alto talia: ii FlfCARE II SUPn.lftffLE HCHTAH 
Silii MHH, DISCUITE SI ÎISĂMiîIAIt„DE TREI ANI COLABORĂM CU ELEVII 

Șl SINTEM FOARTE MULȚUMIȚI"
apreciază beneficiarii din Suceava

Pînă la această oră la nivelul județului s-a recoltat 90 la sută din cultura de cartofi. La realizarea acestui procent o contribuție însemnată au adus-o elevii și studenții. Cîteva din principalele puncte de lucru : I.A.S. Verești, fermele 1 și 4, la întreprinderea de cercetări agricole, I.A.S. Rădăuți, I.A.S. Dumbră- vița și I.A.S. Antilești.
★La Centrul de legume și fructe, filiala Bădeuți, lucrează elevii claselor 8 de la Școala generală din comuna Milișeuți. în a- cest punct de muncă patriotică am reținut un nume Bodonariuc Petre, din clasa 8-a, care are o pasiune mai veche : vrea să devină mecanic de locomotivă. Ne-a mărturisit că ori de cite ori are prilejul citește cărți despre motoare. discută cu colegii și specialiștii. îi place totodată și munca agricolă. Acesteia din urmă i-a consacrat o vacanță cînd alături de părinți a lucrat la întreținerea culturilor de legume de la ferma Milișeuți. Cît a realizat în cele 3 zile de cînd și-a reluat activitatea la fermă? Norma de 10 lăzi de ardei sortați a depășit-o cu încă 10. Alături de el se pot înscrie și Velniciuc Ion, Pislar Maria, Vo- iașciuc Viorel.
*Tot elevi ai Școlii generale din Milișeuți am intîlnit și la ferma școlară din comună. Deși era vreme închisă, cu vînt rece de toamnă, elevii claselor a 5-a descopereau cuiburile, culegeau cartofii iar coșurile pline ajungeau la celălalt capăt al stratului. Echipa alcătuită din Simi- niuc Dorin. Danieliuc Gheorghe, Gerebenciuc Sorin și Hotiuc Dorin a strîns în numai cîteva ore cartofii de pe 4 straturi. De trei 

zile dețin locul fruntaș printre echipele care lucrează aici.
★In programul acestei etape de muncă patriotică, elevii din comuna Bădeuți și-au propus să recolteze cartofii de pe o suprafață de 27 hectare. Între timp au revenit asupra acestui angajament. care va fi încheiat peste numai 2 zile. Au înțeles că este

A început culesul viilor. Elevii sint si ei prezenți. 
Foto: EM. ISOPESCU

nevoie de prezența lor la strîngerea recoltei. De aceea, a fost propusă o altă suprafață : 400hectare ; vor fi mobilizați 1 300 de elevi ai școlii. Volumul total al muncii depuse de ei de la încheierea anului școlar este de 75 000 lei.
★Aceeași atmosferă de muncă intensă am găsit și la ferma Ră

dăuți. Aici, lucrau 300 de elevi ai Liceului de cultură generală nr. 2 din Rădăuți. La sfirșitul fiecărei zile de muncă ei au raportat : 180 tone cartofi recoltați. Camelia Romenco, secretara U.T.C. de la anul 3 A strînsese într-o jumătate de zi 10 coșuri cu cartofi. Realizările Cameliei nu surprind pe nimeni. După ce a încheiat anul II cu media 9,40, s-a încadrat în echipele de muncă patriotică ale liceului. Timp de o lună a lucrat la întreținerea culturilor agricole de la I.A.S. Rădăuți. De 3 zile de cînd se află aici a depășit norma zilnică de 14 coșuri de cartofi recoltați. Organizația unde este secretară a luat hotărîrea ca la numai cîteva ore de la deschiderea noului an școlar toți uteciștii să meargă la recoltatul legumelor. Au înțeles că timpul este extrem de prețios pentru aceste lucrări.
*Directorul I.A.S. Rădăuți, tovarășul Asmarandei Traian, re-

★Lucrătorii din a- gricultura județului Suceava au primit sprijinul entuziast al elevilor și studenților, care în număr mare au ținut să răspundă îndemnului secretarului general al P.C.R. pentru strîngerea grabnică a recoltei din această toamnă. Angajați intr-o permanentă și însuflețită întrecere, peste 39 000 de elevi și studenți, organizați în brigăzi de muncă patriotică, au partici- 

*pat la operațiile de sortare, transport și depozitare a cartofilor, a sfeclei de zahăr, a legumelor și fructelor etc. Ajutați de mijloace mecanizate moderne, ci au reușit ca pină în prezent să recolteze de pe o suprafață de 600 ha o cantitate de 2 000 tone cartofi, elibc- rînd astfel un mare număr de cooperatori care participă la alte munci. Folosind la maximum mijloacele mecanice și utilajele, or-

ferindu-se la munca elevilor din vara și toamna acestui an a a- preciat că : „In toată perioada vacanței, la fermele I.A.S. au lucrat peste 1 400 de elevi de la Liceul de cultură generală din orașul Cîmpulung Moldovenesc, ai liceelor din Moldovița, Vico- vul de Sus. Boroaia, Drăgușeni, Șiret. Cu liceele 1 și 2 din Rădăuți colaborăm de peste 3 ani. Sintem foarte mulțumiți de realizările lor care sint estimate la 184 000 lei. Ținînd seama de a- portul deosebit pe care l-au a- dus pînă acum, le-am solicitat în continuare colaborarea. Deși au trecut numai 3 zile, aș vrea să evidențiez pentru calitatea și rezultatele muncii lor elevii liceelor Dragoș Vodă din Cîmpulung Moldovenesc, Drăgășeni și Boroaia. în medie, fiecare elev recoltează 500 kg cartofi pe zi. Mulți dintre ei au depășit media strîngind peste 700 de kilograme.
ELENA RUBELI

★ganizînd și contro- lind munca în cimp s-a reușit ca prin efortul comun al cooperatorilor și tinerilor veniți pe o- goare operațiunea de recoltare a cartofilor să fie încheiată în comunele Ilișești, Ciprian Porumbescu, Baia, Valea Seacă, Ră- dășani, Șasea, Băi- șești.
MARIAN VASILE 
și MUNTEANU 

MARIUS

Ca peste tot în țară, cooperatorii și mecanizatorii județului Alba desfășoară cu tenacitate și bărneie bătălia recoltei. Pînă în prezent unitățile agricole au in- sămințat cu orz 5 437 hectare din
CALITATEA LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. I)aici e o recoltă bogată : cu 400 kg de hectar peste plan. Și încă un exemplu care evidențiază preocupările deosebite de aici pentru calitate : ceapa cultivată de pe 85 hectare a fost stnnsă în întregime obținindu-se o producție de 16 000 kg la hectar țață de planul de 10 000 kg la hectar. Cum I.L.F. întîrzia să o ridice, pentru a nu se înregistra pierderi, cei din Ciorăști și-au mooi- lizat toate forțele si au dus-o singuri în bază.Intense preocupări pentru latura calitativă a campaniei de toamnă constatăm și la Bălești, comună învecinată. Cartofii au fost recoltați și însilozați. acum se acordă o deosebită grijă pentru celelalte culturi. Comitetul comunal U.T.C. i-a mobilizat pe toți tinerii care lucrează în acord global, se înscriu cu acțiuni proprii în campanie.— Am alcătuit o echipă de 16 

La C.A.P. Gepiu, judelui Bihor, mecanizatorii pregătesc cu 
toată grija terenurile ce vor fi însămînțate cu grîu.

Foto: ȘT. WEISS

cele 6 500 planificate ; la grîu suprafața arată, discuită și în- sămînțată reprezintă 20 la sută din totalul de 32 000 hectare iar trifoiul de sămînță a fost recoltat de pe mai bine un sfert
u

tineri care lucrează la însiloza- rea furajelor, ne spune Stancu Ghiță, secretarul comitetului comunal U.T.C. Pînă în prezent a- ceastă echipă are rezultate toarte bune : a recoltat 30 ha de sfeclă furajeră și în ultimele 3 luni a însilozat 200 tone de porumb. Ne-am propus să însilo- zăm cu această echipă 3 000 tone porumb.In același sens, al preocupării consecvente pentru calitate țn condițiile menținerii ritmului accelerat de recoltare, tovarășul Radu Domnea preșdintele C A.P. Bălești ne vorbea d°spre masurile luate pentru industrializarea pe loc a tomatelor. Deci soluții gospodărești care trebuie luate din mers ținind seama permanent de condițiile concrete din- tr-un loc sau altul și în aceiași timp, de imperativele majore ale acestei campanii : recoltarea intensă. în așa fel îneît întreaga bogăție a cimpului să fie pusă la adăpost. 

din suprafața cultivată. Și la fel ca-n fiecare campanie, tinerii ogoarelor își consacră in lunile acestei toamne întreaga putere de muncă, lucrărilor de sezon. Bunăoară, dacă în agricultura județului Alba lucrează peste 1 000 de mecanizatori, se cuvine subliniat că mai mult de jumătate din aceștia sint tineri. Iar ei, tinerii mecanizatori muncesc în schimburi prelungite manifestînd o preocupare deosebită pentru folosirea judicioasă a timpului de lucru, executarea de lucrări de bună calitate în scopul creșterii producțiilor, reducerea consumurilor la carburanți și lubrifianți, materiale și piese de schimb.La C.A.P. Șpring, spre exemplu sint in curs de desfășurare însămînțarea griului și orzului, recoltatul sfeclei de zahăr și trifoiului de sămînță, transportul furajelor, iar în zilele imediat următoare va începe recoltarea porumbului. Totodată cooperatorii din Șpring nu precupețesc nici un efort pentru a pregăti corespunzător întreaga suprafața planificată a fi însă- mințată în toamnă, asigurînd în acest fel condiții optime recoltei din anul viitor. De asemenea, la unitățile agricole din Război ieni, Dealu, Ohaba, Sebeș, Aiud, Mircești, Ciugudu, Oharda a fost insămînțată cu orz întreaga suprafață prevăzută. iar la Bucerdea și Crăciunelu de Jos, in ciuda condițiilor dificile de muncă, (foarte multe terenuri în pantă, denivelări) ritmul de lucru la pregătirea terenului, însămînțarea cerealelor și recoltatul porumbului, sfeclei de zahăr și cartofilor este în concordanță cu prevederile graficului. „Aproape toate unitățile deservite de stațiunea noastră, ne spune Dumitru Barbu, secretarul U.T.C. de la S.M.A. Cunța au însămînțat cu orz întreaga suprafață planificată. Printre a- cestea se numără cele din Gîr- bova și Cunța. Desigur, rezultatele acestea se datorează în bună măsură simțului de răspundere și disciplinei cu care muncesc mecanizatorii, folosirii raționale a fiecărei ore de lucru de către aceștia — și credem că in această direcție organizația de tineret și-a avut și își are în continuare și ea rolul său — prin modul cum am înțeles să-i, deprindem pe oameni să lucreze bine, repede, organizat".
ELENA NESTOR
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Pe genericul filmelor din cinecluburi
LUNGA ABSENȚĂ A ÎNDRUMĂRII
Primele secvențe cuprind mai multe chipuri de entuziaști, tineri pasionați cu adevărat de arta filmului. Unul dintre ei este Nicolae Constantin. responsabilul cineclubului de la E.T.O. Galați, care ne invită să vedem trei filme realizate de dumnealui. „Sînt fără generic, se scuză de la început tînărul. Dacă aș fi avut condiții mai bune, ar fi fost desigur complete. Veți observa, poate, și niște defecte de montai. Trebuie să știți însă că eu execut montajul acasă, pe un colt de masă pe care mi-1 lasă liber soția. Aici. în întreprindere, nu am unde". Se face întuneric in sală, aparatul de proiecție este pus in funcțiune, pe ecran apar primele imagini. Vedem aici filmele ..Traducerea în fapte a hotărîrilor de partid". „Munca noastră" și o peliculă despre o petrecere cîmpenească. Nicolae Constantin le-a realizat fiind rind pe rînd sau concomitent scenarist, regizor, operator, comentator. Bineînțeles, montajul tot de el e semnat.La U.S. .,11 Iunie" din Galați. Ștefan Mărculescu. responsabil al cineclubului, membru în comitetul U.T.C. si secretar al unei organizații U.T.C., ne roagă să-l așteptăm pînă iși aduce de acasă aparatele. După ce se întoarce, proiectează pe un ecran improvizat cîteva pelicule montate în condiții... casnice. Cum a învățat să facă film ? Simplu : citind instrucțiunile care însoțesc aparatele. Tînărul zîmbește fragil, nu vrea să-și evoce zilele și nopțile de trudă, de acumulare a multor cunoștințe de specialitate. de formare a deprinderilor necesare. In sfîrșit. incă o secvență, pe care este înscris chipul tînărului muncitor Vasile Ca- burgan. un membru foarte activ al subredacției noastre din Galati, pasionat de poezie, de fotografie, dar și de cea de-a 7-a artă. După ce a făcut un popas rodnic la cineclubul pionierilor. activează acum la cineclubul Dunărea de la Casa de cultură a sindicatelor unde este prezent aproape în fiecare seară. Este chipul tînărului care îsi sacrifică fiecare clipă liberă dragostei sale pentru îndeletniciri artistice.Tineri la fel de pasionați de arta filmului am întîlnit si în alte întreprinderi și instituții din Galați, unii dintre ei fiind fondatori ai propriilor cinecluburi sau cei care au impulsionat ani la rind eforturile de realizare a unor filme întrebuințate azi de organizațiile U.T.C. sau de sindicat ca utile forme de propagandă, de educație. Pe cîțiva dintre ei i-am întîlnit adeseori cu aparate de filmat în mînă. la diferite e- veni mente pe șantiere sau în întreprinderi, străduindu-se să surprindă cu acuratețe aspecte relevante pentru viata și munca tinerilor. Insă în cursul anchetei noastre acești tineri nu s-au arătat deloc încîntati de eficienta muncii lor. de a- tentia care li se acordă de cei ce au atribuții pe planul îndrumării, de posibilitățile create pentru a se afirma.în întreprinderile si instituțiile din Galati, la o evaluare sumară, sînt pe puțin 50 de a- parate de filmat. Au fost cumpărate crin eforturile organelor de U.T.C. și de sindicat, ale conducerii întreprinderilor sau instituțiilor, procurarea lor fiind, în primul rînd. unul din răspunsurile la cerința mereu actuală de perfecționare a formelor și mijloacelor de educație moral-cetățenească si de e- ducație estetică. Primul pas în constituirea unor cinecluburi a fost întreprins deci sub bune auspicii, spre încîntarea tinerilor pasionați de arta filmului. Din păcate, cu mici excepții. următorii pași sînt cu totul șovăielnici sau întîmplă- tori. carențele de organizare și de concepție ieșind cu totul în evidentă pe drumul de la in

tenție la înfăptuire. La întreprinderea de construcții și montaje siderurgice, conform spuselor lui Ion Brâtianu. responsabilul cu resortul cultural in comitetul sindicatului, cineclubul este încă în fașă. „Nu am reușit să-1 închegăm, ne spune dumnealui, deși avem aparatură necesară și cîțiva tineri
SPIRITUL REVOLUȚIONAR,

SPIRITUL CULTURII DE MASĂ

cărora le place o asemenea activitate, care ar vrea să facă filme bune. Una este însă a vrea și alta a putea. Ca să poată ar trebui mai întîi pregătiți". La cineclubul combinatului siderurgic situația nu este deloc mai bună. Anul acesta aici nu s-a realizat nici un film, deși subiecte, fără îndoială și entuziaști, pe marea platformă s-ar găsi din abundență. S-a găsit însă și aici, nici nu se putea altfel, un motiv : lipsa u- nor becuri. La I.I.S. 11 Iunie, cineclubul are numai responsabil nu și membri.Asupra cineclubului de la Casa de cultură a sindicatelor se cuvine însă să insistăm mai mult deoarece aici sint întrunite toate condițiile materiale pentru o funcționare bună, pentru realizarea unor filme interesante. Cineclubul dispune de două săli, de o aparatură bună, își recrutează (sau poate să recruteze) membrii din toate întreprinderile și școlile din Galați. Activitatea acestui cine- club este meritorie. („Cel mai bun din județ", susține Dolfi Iancovici, responsabilul. deși n-am înțeles cu cine și în ce condiții se compară și potrivit căror exigențe). S-au turnat aici filme documentare sau artistice precum „Bucuroși de oaspeți". „Audiențe". „80 de ani — 80 de trepte", „Centenarul". „Clipe". „8 după 8“. O analiză ceva mai atentă evidențiază insă și faptul că aici nu se filmează după un plan ferm de lucru, că nu se procedează la o consultare largă a membrilor cineclubului. că subiectele sau temele sau modalitățile de realizare nu sînt puse în discuție. că nu se urmărește antrenarea și pregătirea a cît mai multi tineri (în ultimii doi ani aproape nici un membru nou) prin organizarea periodică a u- nor dezbateri. „Dacă-i vine o idee nouă responsabilului. se mai trage o peliculă", ne spunea un membru activ al cineclubului. Desigur, dacă ideea e valoroasă, e normal să se filmeze. însă problemele scenariului. ale creației artistice în general, sînt abordate cu destulă superficialitate, și aceasta explică. împreună cu carențele de organizare semnalate. nivelul mediocru al filmelor realizate sau preferința pentru subiecte fără pretenții. Retragerea unor membri cu experiență ai cineclubului" și marea lipsă în prezent de membri activi constituie încă o dovadă a unei activități departe de posibilitățile și exigențele actuale.Desigur, dacă ar fi beneficiat de o îndrumare mai atentă a- cest cineclub s-ar fi bucurat de roade mult mai bune. Cum însă tovarășul Ion Manole, directorul Casei de cultură a sindicatelor, ne spunea că acest cineclub la sfîrșitul anului 1969 a fost constituit urmărindu-se să devină și un centru de îndrumare al celorlalte cinecluburi din municipiu, trebuie să ne punem întrebarea...
Cine pe cine îndrumă ?Cu atît mai mult cu cît cine- cluburile pe care le-am vizitat 

în întreprinderi s-au plins toate de lipsa unei... totale îndrumări. La I.C.M.S.G.. tovarășul Ion Brâtianu ne spunea că nu s-a întreprins nimic pentru a-i învăța pe membrii cineclubului să facă un film, la C.S.G. la fel. la E.T.O. tovarășul Marcel Chiroșcă sugera niște forme necesare de instruire („Noi. la 

nivelul nostru, nu reușim să-i instruim neavind oameni cîtuși de puțin pregătiți în regie, montaj"), la I.I.S. 11 Iunie, responsabilul și în același timp singurul membru al cineclubului a învățat ce se poate învăța doar după instrucțiunile ce însoțesc aparatele și materialele de filmat așa incit reproșul nostru că peliculele sint doar niște înșiruiri de fotografii cade în gol etc. Doar cineclubul Dunărea de la Casa de cultură a sindicatelor se pare că beneficiază de mai

FOTO ANCHETA 
ț^lN JUDEȚUL 
i"PRAHOVA

Un scurt raid prin piețele Ploieștiului scoate în evidență faptul că aprovizionarea cu legume este mai bună ca în alți ani, dar că aceasta nu se face ritmic și nu cu un sortiment variat, de legume, „Sînt zile cînd găsești munți întregi de lăzi de roșii, iar după două-trei zile nu le mai vezi sau trebuie să stai la coadă ca să cumperi 2—3 kilograme" — ne declara gospodinei Eugenia Iocob din 

str. Eminescu nr. 22. Un alt cumpărător, Ion Tatu, strungar la Uzinele „1 Mai", releva același lucru, menționînd în mod special insuficiența cantităților de cartofi. La forurile responsabile, întreprinderea județeană pentru producerea și valorificarea legumelor și fructelor, precum și la centrul din Ploiești al acestei întreprinderi, ni se dau asigurări că la acest nivel se face totul pentru continua și buna aprovizionare a populației dar... (inevitabilul „dar") nu 

multe... îndrumări. Elisabeta Manole. secretară a comitetului municipal U.T.C., îl consideră cineclub școlar (responsabil ar fi elevul Tudorel Stroe. dar a- cesta nu are cunoștință de o a- semenea sarcină), și ca atare declară că îl îndrumă. Tovarășul Ion Manole, directorul a- cestei instituții este surprins de cele susținute de secretara comitetului municipal U.T.C. afir- mînd că la Casa de cultură nu există nici un cineclub școlar și prin urmare nu are ce să îndrume. (Ciudat este însă că acest inexistent cineclub al e- levilor s-a prezentat acum cîteva luni la festivalul cinecluburilor școlare de la Săliște — Sibiu cu filmul „Centenarul" realizat la Casa de cultură a sindicatelor și s-a întors de a- colo cu o diplomă de participare...).Ni s-a vorbit (I. Manole și Dolfi Iancovici) de existența u- nui studio al cineastului amator care ar funcționa la Casa de cultură a sindicatelor în conducerea căruia ar fi membri din toate cinecluburile. Insă presupusul șef al acestui studio ne-a dezamăgit complet afirmînd că nu există, că a fost doar vorba să fie. încă o intenție bună luată drept realizare. Desigur, anumite îndatoriri în ce privește îndrumarea.

Piețele și grija 
bunului gospodar

întotdeauna depinde numai de IPVLF sau CPVLF Ploiești ci și de unitățile producătoare, mai ales cele din alte județe ale țării (Teleorman, Buzău. Suceava) care nu-și onorează, așa cum se cuvine, obligațiile conform grafi celor. Referindu-ne Ia obligațiile producătorilor prahoveni, ne întrebăm, totuși, cît de neted este drumul legumelor din grădini către piețele orașelor petroliștilor ?O primă imagine, pe care de altfel fotoreporterul nostru a și surprins-o. ni se oferă la Pu- chenii Moșneni, la silozul de cartofi al CPVLF Ploiești. Peste 60 de oameni lucrau de zor unii la săpatul și văruitul gropilor (în treacăt fie spus, puteau fi făcute mai din timp) alții la sortatul cartofilor, alții la însilozat. Frumoasă treabă, ne-am zis. iată cum se Asigură abundenta magazinelor de desfacere pentru perioada de iarnă. Abordăm, de aceea, optimist, dialogul cu șeful depozitului Vasile Voicilă.— Cît mai aveți de însilozat ?— Oo ! Păi mai avem destul. De-abia am făcut vreo 200 de tone. Pînă la 1 300 mai e...— Dar de ce ați făcut așa puțin față de grafic ?— Eu nu lucrez cu grafic. Eu știu că pînă la 1 octombrie trebuie să termin silozul.— Bun. Atunci spuneți-ne de cînd ați început lucrul aici ?— De pe 6 septembrie.«Atunci am primit primele cantități de cartofi. Așadar, în 12 zile, au fost însilozate doar 200 de tone. Dacă se va merge cu un ritm zilnic asemănător, un calcul simplu ne arată că restul de 1 100 tone vor fi puse la adăpost de-abia pe la începutul lunii noiembrie. Este momentul, firește, ca unitățile furnizoare, cooperativele agricole Drăgă- nești, Gherghița, Balta Doamnei. Olarii Vechi. Buda Palanca, Puchenii Moșneni să intensifice ritmul recoltării iar CPVLF pe 

revin și comitetului județean U.T.C. cu atît mai mult cu cit filmele care se fac (sau ar trebui să se facă) constituie mijloace care pot fi intens folosite în munca de educație a tinerilor. cu cît în aceste cinecluburi activează multi tineri și încă și mai multi ar vrea să activeze. Insă la comitetul județean U.T.C. nu cunosc nici întreprinderile unde. funcționează cinecluburile. nici ce au realizat ele. și nici probleme ce se ridică in activitatea lor. Doar consiliul județean al sindicatelor s-a sesizat, în ultimul timp, de această nesatisfăcătoare stare de lucruri. Și ca atare a inițiat o consfătuire intitulată „Contribuția cinecluburilor și a cercurilor foto fată de (!) realizarea angajamentelor asumate de către colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi pentru realizarea sarcinilor înainte de termen". în ziua în care a fost convocată. 14 septembrie, ne-am prezentat și noi. erau în sală 12 persoane, s-a proiectat un film de la E.T.O. Galați apoi activistul de la Consiliul municipal al sindicatelor a ami- nat-o „Sintem prea putini. Ne •vom întilni la sfirsitul lunii". Așa eă din nou îndrumarea a rămas în... suspensie. Activitatea cinecluburilor din Galați trebuie pusă pe noi baze : să se desfășoare după un program bine stabilit, sub o îndrumare permanentă si competentă. să beneficieze de cursuri de inițiere cinematografică, de aportul unui studiu metodic. De a- semenea. un rol deosebit poate juca colaborarea cu formațiile de teatru ale artiștilor amatori și cu cenaclurile existente în vederea elaborării unor bune scenarii și a realizării unor comentarii de ținută.
ION CHIRIC

cel al preluării și însilozării sau distribuirii pe piețele orașelor.Și pentru că printre furnizori, cele mai mari restanțe le avea cooperativa agricolă din Balta Doamnei, ne oprim aici. După 

o zi de cules, un autocamion de mare capacitate nu s-a dovedit suficient pentru a prelua întreaga cantitate recoltată de cooperatorii care au lucrat grădina în acord global. Operativ, recepționerul Nicolae Drăghici, a solicitat în plus o autocamio- netă T.V.. care a și sosit și este încărcată cu ardei „Kapia" de toată frumusețea (foto 2). Ene Steliana. Florica Nae, Gheorghe Dumitru, Sanda Sili- vestru. Elena Ene. cîțiva dintre harnicii legumicultori de aici, ne relatează că în acest an preluarea de către C.P.V.L.F. a decurs foarte bine și că nu li s-a mai intîmplat ca în alți ani să li se strice legumele pe cîmp. Acum e foarte simplu — cooperatorul culege, el sortează și tot el predă direct recepționerului delegat. Astfel, nici în privința încadrării pe calități nu mai există dubii și nemulțumiri.La cooperativa vecină, cea din Gherghița, sosim tot la ceasul socotelilor. Ultimele căruțe se întorceau din cîmp, aducind

DE CE LIPSESC CURSURILE UNIVERSITARE

Explicații există, dar 
folosesc ele studenților?„Profesorul incepe să dicteze prelegerea din mers, încă înainte de a ajunge la catedră. Fără exagerare 1 Și aceasta pentru că dictarea, ca orice dictare, consumă timp", ne-a spus un student de la Universitatea din Craiova. El numea de fapt o realitate nu prea greu de întîlnit nici la această instituție de învățămînt superior și nici în alte facultăți din țară. Este o situație tipică pentru disciplinele lipsite de un curs sau manual tipărit sau multiplicat, care să poarte girul științific al autorului.Opinia studenților este retractară atitudinii de muștruluială din partea unor cadre didactice l'ață de cei ce nu înțeleg sa-și noteze „conștiincios" totul. Conducerile de catedre și de facultăți declară mereu dorința de a favoriza în cadrul prelegerilor și al celorlalte activități instructive dialogul cu studenții, iar nu „dictarea", de a facilita studiul individual căruia i se acordă o atît de mare însemnătate in însușirea cunoștințelor generale și de specialitate de către stu- denți ; de a moderniza, deci, in întreaga sa structură procesul didactic. Dar a moderniza, a îmbunătăți, ș.a.m.d. înseamnă nu a vorbi ci a face. Fiindcă iată 

lădițe cu tomate, varză, ardei. Nu ne putem da seama cit de bogată a fost ziua, deși grămada de lădițe goale care zac in neorînduială nu e un semn bun. (foto 1). Interlocutorii noștri, ajutorii de șef de fermă Păun

Tudor și Alexandru Matei, precum și delegatul C.P.V.L.F.. Stan Roșculeț, ne asigură că s-a recoltat chiar peste plan și că în fiecare zi se întimplă așa. Din discuțiile cu șefii de echipă Ion Chirilă și Safta Ghiță și cu alți membri cooperatori, lucrurile nu se arată identice. Ne sînt date, cu greu ce-i drept, chiar 

vorbim de mai mult timp despre dialog luat din cel ocupat cu dictarea, vorbim despre creșterea rolului (a mijloacelor și a timpului) studiului individual, vorbim de modernizarea structurii procesului didactic insă lipsesc cursurile, lipsesc îndrumarele de laborator, culegerile de probleme sînt foarte... problematice.Desigur pentru absențe sau număr nesatisfăcător pot exista explicații, unele chiar obiective. La Craiova lipsa de cursuri, de materiale tipărite se face simțită mai ales la disciplinele de profil medical, economic și electronic. Unele explicații se referă la faptul că studiile medicale la această Universitate sint de dată recentă : că la catedra de automatică titularii unor discipline, ele insele tinere, sint foarte tineri, că atelierul de multiplicare nu are o dotare mulțumitoare pentru a acoperi pe parcursul întregului an toate solicitările, inclusiv cele care nu se poc include în planul său de producție. Există părerea că in aceasta vară au apărut la Universitatea din Craiova de trei ori mai multe cursuri și îndrumare decît în tot anul trecut. Dacă' ne referim însă la necesitățile existente entuziasmul nostru va scădea brusc. Deși 
și nume de oameni care nu vin deloc sau vin după poftă la grădină și din această cauză nu se string cantități mari totdeauna, multe legume depreciin- du-se. Pentru a fi mai siguri, facem o comparație între graficul de livrare stabilit de comun acord, de către C.A.P. și C.P.V.L.F. și cantitățile furnizate in ultima săptămînă, o facem pentru că de acest grafic depind în primul rînd, ritmicitatea aprovizionării piețelor și bogăția sortimentului oferit cumpărătorilor. Constatările, deși cifrice, sînt edificatoare. La tomate, de pildă, graficul prevedea livrarea în fiecare zi a unei cantități de 2 500 kilograme. In realitate, s-au trimis într-o zi 5 947 kilograme. în următoarea doar 130 kilograme, iar în a treia nici un kilogram. In celelalte zile ale săptămînii : 1 968, 1 500 și respectiv 5 070 kilograme. La capitolul „castraveți" în grafic sînt prevăzute 300 kilograme zilnic. De la cooperativă ș-au livrat 530. 73. 159. 388. iar în alte două zile ale săptămînii, nici un. kilogram. Iată, așadar, explicația de aici, a aprovizionării neritmice și în sortiment sărac’ a pieței (căci și la celelalte sortimente situația este asemănătoare).O concluzie se desprinde de la sine : motivele nu trebuie căutate numai la vecini, ci și în propria gospodărie. Iar valul de frig care s-a abătut chiar in 

ziua raidului nostru, asupra grădinilor de legume, îndeamnă. cu atribut de urgență, la operativitate în culesul legumelor și la preluarea acestora de către organele valorificatoare.OCTAVIAN MILEA Foto : Vasile Ranga 

se spune că atelierul de reprografie are o capacitate relativ modestă. în momentul de față nu există texte predate care să nu fi intrat în lucru. Există insă lucrări a căror programare n-a fost respectată de autori. Astfel, o serie de culegeri de probleme care trebuiau elaborate de catedre cu profil matematic și economic, îndrumare pentru lucrări practice de biochimie, finanțe, două volume de anatomie descriptivă și multe altele au fost anunțate pentru predare la date variind între ianuarie și iunie 1973. dar nici pînă acum ele nu au fost prezentate. Cum să calificăm a- ceastă nerespeetare a angajamentelor ?Dacă există perioada cind tril* : mul de multiplicare pe titluri I este mai scăzut, dacă nu toate disciplinele pot fi acoperite mai i echilibrat și dacă de la un an I la altul se fac— cît de explicabil oare ? — reeditări, ne gin- ! dim în primul rind la modul cum se stabilesc tirajele. Aflăm că nu primează un criteriu obtec-£ tiv, nu se fac anchete de tiraj,* cit de modeste, in aceste situa-’ ții, tirajele foarte mici la cursuri, foarte așteptate neputind să acopere decît în unele cazuri cerințele exprimate în decurs de un an. Iată, de exemplu „Anatomia topografică" și „Osteologia", recent apărute, au primit cîte 200 de exemplare, „Mașini .și acționări electrice" — 15v de exemplare, alte lucrări, adevărat, mai multe. Dar, vă propunem o mică socoteală : 10 la su-* tă din tiraj revine bibliotecii t 10 exemplare se rezervă pentru schimburi ; 13 — reprezintă dreptul de autor ; 7 — se trimit depozitului central din București. Un rezultat riguros ne indică 150 de exemplare pentru difuzare. Adică, atît cam cît reprezintă un mic an de studii la Medicină, sau Electrotehnică. Anul viitor se impune o reeditare. In treacăt fie spus, este firesc că asemenea tiraje nu pot satisface cereri exprimate de alte centre universitare (schimbul de cursuri fiind un simptom de astfel pozitiv), astfel cum s-a întîmplat cu unele cursuri de matematică și botanică. Nu devine oare prea costisitoare a- ceastă acțiune de reeditare a- nuală ? Uneori, pentru studențî, da. Pentru că. deși izolat, s-a mai tntilnit practica speculei cu unele cursuri. Din punctul de vedere al atelierului de multiplicare — este fără îndoială prea costisitoare, pentru că plăcile pentru multiplicare sint un material din import, iar cauciucul ofset se uzează mai rapid la tiraje mici ; de asemenea, munca de cartare-legătorie este mai ieftină pentru un număr să zicem dublu de exemplare ale a- celuiași titlu efectuată, la prima ediție, decît pentru două ediții înjumătățite. Iar din punctul de vedere al necesităților generale. o creștere a tirajului a- duce o rezervă în spațiul de multiplicare și pentru alte lucrări care eventual și-ar aștepta rin- dul. Este un efort necesar, care vizează cu deosebire cadrele di-v dactice și care trebuie să se în- ‘ scrie în efortul general de îmbunătățire a învățămintului superior, efort general la care și 'Universitatea din Craiova participă. Iată un argument semnificativ : odată cu începerea noului an universitar a fost dat în folosință un spațiu nou pentru bibliotecă de 3 500 m.p. în clădirea centrală. Noua bibliotecă depozitează 500 000 de volume ! Informăm cititorii dar și pe cei direct interesați (mai ales prin angajamentele nerealizate) că spațiul pentru cursurile ce așteaptă să fie elaborate și multiplicate este riguros rezervat.Să nu aibă nici o teamă : rafturile sînt încăpătoare.
GEORGETA RUJAy

România-film prezintă
i

fffnema
ȘAPTE ZILE ; Patria (orele 10; 

12.30: 16; 18,30; 21).
ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 

ȘAPTE PITICI : Victoria (orele 
9; 11,15: 13.30: 16: 18,30; 20,45).

COPERNIC (Gala filmului polo
nez (ora 20) : Capitol.

LUPTA DUPĂ VICTORIE Cen
tral (orele 9,30; 12,45; 16; 19,30).

MICUL Șl MARELE KLAUS : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30: 20.45).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Sala 
Palatului (orele 17,15; 20.15), Scala 
(orele 9.15; 11,30; 14: 16,30; 18.45; 
21), București (orele 8.30; 11; 13,30; 
16: 18,30; 21), Gradina București 
(ora 19.15).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20,15) Volga (orele 9,30; 11,30;
13,30: 16; 18; 20).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Festival (o- 
rele 8.45; 11,15: 13.30: 15,45; 18,15; 
£1), Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30), Grădina Luceafă
rul (ora 19,15). Grădina Festival 
(ora 19,30).

AFECȚIUNE: Viitorul (orele 16; 
18: 20).

CARTEA JUNGLEI : Doina (o- 
rele 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20 — 
la ora 9,45 program de desene 
animate pentru copii).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
Timpuri Noi (orele 9,15—19 Sn 
continuare).

O AFACERE PE CINSTE : Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18 15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11.15: 13,30; 16: 18.30; 20,45), 
Fuzeștl (orele 9; 11,15: 13,30; 16: 
13,15; 20 30), Modern (orele 9; 
11.15; 13.30: 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Buzeștî (ora 19,15), Grădina 
Modern (ora 19).

NUNTA DE AUR î Progresul 
(orele 16; 18; 20).

BARB ATU : înfrățirea (orele 
15 30: 18: 20,15).

DP.EPTUL DE A IUBI : Gri vil a 
(orele 9; 11,15, 13,30; 16; 18,15;

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

CONSPIRAȚIA : Dacia (orele 9; 
11,15: 13.30: 16; 18.15; 20,30), Moși
lor (orele 16: 18: 20), Grădina Mo
șilor (ora 19,15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Bucegi (orele 15.45: 18: 20,15), Arta 
(orele 15,30: 18: 20,15), Grădina 
Arta (ora 19,15), Grădina Bucegi 
(ora 19,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Ferentari 
(orele 15.30: 17,45; 20).

POLIȚISTUL : Unirea (orele
15 30: 17.45: 20), Tomis (orele 9; 
11,15; 13.30: 15,45: 18,15: 20,30), Gră
dina Unirea (ora '19,15). Grădina 
Tomis (ora 19,15).

PARAȘUTTȘTII : Giulești (orele 
15,30; 18; 20.15), Flacăra (orei»
15.30; 17.45: 20).

PERECHILE : Gloria (orele 9.30: 
12 15: 15,30: 18: 20.30). Flamura
(orele 9; 12: 15: 18; 20,30).

CIPRTAN PORUMBESCU î Pacea 
(orele 15,30; 19).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Lira (orele 15,30: 18; 20.30), Grădi
na Lira (ora 19,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI t 
Crîngașî (orele 15,30: 18: 20,15).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : Cotroceni (orele 14: 16: 18; 
20). Popular (orele 15,30: 18; 20,15).

VALTER APARĂ SARAJEVO î 
Munca (orele 16; 19).

INFAILIBILUL RAFFLES : Au
rora (orele 9: 11.15; 13.30: 15.45; 
18: 20,15), Grădina Aurora (ora 19).

ACEA PISICA BLESTEMATA !
Floreasca (orele 15,30; 18; 20.15).

FELLAGA : Rahova (orele 15,30; 
18: 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE:
Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

SUNETUL MUZICII : Grădina 
Capitol (ora 18,45).

PARCAREA INTERZISA (orele 
10; 12: 14; 16,30; 18.30). SIMFONIA 
PASTORALĂ (ora 20,30) rulează la 
Cinemateca „Union".

Teatrul National „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : UN FLUTU
RE PE LAMPĂ — ora 20: Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Mă.gureanu) : VALENTIN SI VA
LENTINA — ora 20; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Studio) : 
BUNĂ SEARA. DOMNULE WILDE 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 20: Teatrul Giu
lești (la Teatrul Național _,T. L. 
Caragiale" — Sala Studio) : 
...ESCU — ora 19,30.

PROGRAMUL III

9,00 — Știri ; 9.05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei : ,.Va fi soa
re mereu" de C. Dăscălescu ; 10.00
— Femina club ; 11.00 — Știintă 
si tehnică : 11.10 — Profil pe por
tativ. I. Cazacu ; 11,30 — Pentru 
prietenii magnetofonului — muzi
că populară : 12,oo — Transmisi
uni directe, din țară ; 12.10 — In
vitație' în fonotecă : 12,55 — Melo
dia zilei : 13.00 — închiderea emi
siunii ; 17.00 — Știrile după amie
zii : 17,05 — Alo, Radio — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor ; 
18.00 — Șapte zile, șapte arte. Tea
tru ; 18,10 — Opera Maruxa de 
Amedeo Vives — fragmente ; 18.55
— Melodia zilei ; 19.00 — în di
rect... de la Uzina de medicamen
te București ; 19,30 — Știri ; 19.35
— Casa de discuri CBS ; 20.00 — 
Biografia unei capodopere. Azilul 
de noapte de M. Gorki ; 21,00 — 
Radio-super-top — muzică popu
lară ; 22.00 — Radiojurnal. Bule
tin meteorologic. Sport ; 22.30 — 
Melodia zilei ; 22,35 — Muzică

ușoară ; 23,15 — Poetica. Sergiu 
Adam ; 23,20 — Jazz-ul și instru
mentele sale ; 23,55—24.00 — Ulti
mele știri.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală : Pagini din isto
ria patriei : Columna lui Traian ; 
Matematică (clasa a VITI-a) : 
Probleme : Itinerar geografic : 
Monumente ale naturii (Detunata. 
Floarea uitată). 10.00 Telex. 10.05 
Revista literar-arfistică TV. 10.50 
Film artistic : Bumbaraș. Regia : 
Nikolai Rașeev și Arkadi Na- 
rodițki. 12.00 Telejurnal. 16.30—17.00 
Lumea copiilor. 17.30 Curs de 
limba germană. 18.00 Telex. 18.05 
Arta plastică : Un nămînt al le
gendelor si artiștii lui : Vida
Geza și Vasile Kazar. Comentează 
Dan Hăujică. 18.20 Univers 
beethovenian. 18.50 Timp și ano
timp în agricultură. 19.10 Liberi 
azi trăim ! — program de cîntece 
patriotice. 19,20 1001. de seri : 
Moby Dick (II). 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 20.00 VI
ZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU ÎN ȚĂRI ALE AME- 
RICTT LATINE (II). 21,00 Gheorghe 
Zamfir și formația sa în Festiva
lul ,,G. Enescu". 21,10 La cererea 
telespectatorilor reluăm spectaco
lul : ,,Vă rog să ne acordați"... cu 
Stela Popescu și Ștefan Bănică. 
22.20 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Daktari. 20,25 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 20,45 Dans și muzică 
de pretutindeni. -21,10 Telerama. 
21.40 Roman foileton : „Vinul
roșu** Episodul IV.

„ORGANIZATORII" NU ȘTIO 
OE CE RESURSE DISPUN

(Vrmare din pag. 1) tivul fiind lipsa mașinilor. Este un paradox pentru eă pe locul de parcare al șantierului staționează 13 autobasculante DAC de 10 tone și 28 SR-116 de 5 tone. în total o capacitate de 270 tone stă nefolosită.— Cum vă permiteți o asemenea risipă de capacitate de transport — îl întrebăm pe tovarășul inginer Ion Buzău, șeful platformei Hoghiz a stației de utilaje de transport din Brașov.— Toate cele 41 de mașini staționează din motive întemeiate : 8 nu au șoferi. 16 stau din lipsa pieselor de schimb, 3 șoferi au fost învoiți, iar 6 sînt în concediu de odihnă.Din nou un paradox. Trustul se află chiar lîngă Uzina de autocamioane. Chiar nu reușește să rezolve problema pieselor de schimb ? Se mai pune apoi încă o întrebare : de ce nu s-a ținut seama de indicația ca plecările în concediu să se facă eșalonat, în lunile cu activitate mai puțin intensă ? Dacă stația de betoane merge prost în aceste zile pe care constructorii le doresc record se datorează și faptului că șeful acestei stații, inginerul Li- viu Velnicer. este în concediu. Dacă activitatea pe șantier este slab organizată în aceste zile în care trebuie să se recupereze un mare volum de restanțe, a- ceasta se explică și prin faptul că șeful șantierului, tovarășul ing. Manfred Kravaschi se află în concediu. Dacă 10 autocamioane stau cu frîna pusă de 2— 3 săptămîni, iar betonierele duc lipsă de nisip și balast, este și pentru că șoferii lor au fost

chiar acum plecați în concediu.Am văzut mulți tineri constructori pe șantierul din Hoghiz supărați că nu pot obține succesele pe care le doresc. Șeful unei echipe de betoniști, comunistul Ion Voideș. ne spune că în noaptea trecută toți cei 9 oameni ai săi au stat degeaba pe șantier timp de 6 ore, pentru că nu au primit nici o mașină de beton.— Și apoi — continuă același — una scrie pe hîrtie și alta se face. Pe foaia noastră de acord global ne-a scris că vom primi 13,47 lei pe mc de beton turnat. dar cînd ni s-a făcut plata ni s-au dat doar 7 lei pe mc.Am cerut lămuriri la serviciul salarizare.— Păi, să vedeți, ne lămurește ing. Eugen Boitaș. echipa respectivă nu a putut primi suma înscrisă în foaia de acord pentru că nu a executat și operația de transportare a betonului.Așa o fi, dar de ce muncitorilor nu li se explică cu răbdare toate detaliile drepturilor și obligațiilor lor ? Din pricina modului în care se lucrează cu oamenii, a condițiilor de viață pe care conducerea șantierului le tratează cu indiferență și a slabei organizări a activității de șantier, fluctuația este foarte mare și echipele de lucru sint permanent descompletate. Sint cîteva observații care nu pot fi ocolite dacă, intr-adevăr, conducerea trustului brașovean și a șantierului din Hoghiz își propun să acționeze mai energic pentru atingerea ritmului de muncă necesar recuperării restanțelor.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu—un moment de importanță istorică 

în relațiile României cu țările Americii Latine

DEPUN A CORD, VIE SA TISE A CflE SI RECUNOȘTINȚA
(Urmare din pag. I)află in miinile unui partid clarvăzător ca al nostru, a unei conduceri înțelepte care slujește cu devotament comunist poporul, vă asigurăm mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din Județul. Brașov — români, germani, maghiari — militează fără preget pentru a da viață îndemnurilor însuflețitoare cuprinse în recenta Dumneavoastră scrisoare și în cuvîntarea rostită la sosirea în patrie, fiind ferm hotăriți să îndeplinească exemplar sarcinile ce Ie revin în industrie, investiții și agricultură.Ne angajăm să nu precupețim nici un efori pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, aducindu-ne astfel întreaga contribuție ia edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, la creșterea prestigiului României in lumea contemporană".

REAFIRMAREA JUSTEȚII POLITICII 
CLARVĂZĂTOARE A PARTIDULUI 

Șl STATULUI NOSTRU„Organizația județeană de partid, toți locuitorii meleagurilor covăsnene, români și maghiari, a- semcnea întregului nostru popor am urmărit zi de zi, cu viu interes și sentimente de profundă satisfacție desfășurarea vizitei Dumneavoastră, în unele țări din America Latină — se subliniază k? telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ne exprimăm deplinul nostru acord și înalta apreciere față de activitatea pe care ați desfășurat-o Dumneavoastră, fiind mesagerul fidel al năzuințelor și idealurilor de prietenie și pace între popoare ale națiunii române, militant strălucit pentru dezvoltarea relațiilor dintre toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială, pentru unirea tuturor forțelor antiim- pcrialiste.Vizita pe care ați efectuat-o, important act de politică externă a țării noastre, se înscrie ca un deosebit moment pe linia extinderii și adîncirii relațiilor de prietenie și colaborare politică, economică, culturală dintre România și țările Americii Latine ; ea se încadrează organic în practica partidului nostru de promovare a înțelegerii, destinderii și cooperării între popoare, a unui climat internațional de pace și securitate, de întărire a unității de acțiune a frontului antiimperialist. a tuturor forțelor revoluționare, progresiste.Primirea deosebit de călduroasă și prietenoasă de care v-ați bucurat pretutindeni în țările vizitate. convorbirile fructuoase pe care le-ați avut, cuvintările rostite și documentele semnate demonstrează marele și binemeritatul prestigiu al României in lume, înalta apreciere pe care opinia publică mondială o dă activității neobosite ce o depuneți în slujba păcii și cooperării internaționale. Sintem mîndri că trăim în această țară cu un asemenea conducător.Acum cînd ați revenit in patrie, odată cu urarea de „bun venit" vă încredințăm și cu acest prilej scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii — români și maghiari din județul Covasna, strins uniți in jurul Partidului Comunist Român, al Comitetului său Central, in fruntea căreia vă aflați, aprobă cu însuflețire activitatea rodnică ce ați desfășurat-o timp de aproape o lună de zile, își exprimă hotărîrea lor nestrămutată de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului, angajamentul de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea cincinalului cu 185 zile înainte de termen, contribuind astfel Ia edificarea socialismului multilateral dezvoltat pe pămîntul României socialiste".

In telegrama Biroului Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R. se arată : „Timp de trei săptămini, comuniștii, oamenii muncii din județul Caraș-Severin — români, germani, sîrbi și de alte naționalități, tineri și vîrstriici — împreună cu întregul nostru popor, au urmărit cu viu interes, deplină satisfacție și aprobare vizita dumneavoastră, tovarășe secretar general, în țări din America Latină. Desfășurată sub semnul eforturilor consecvente ale partidului și statului nostru, de afirmare în întreaga viață internațională a principiilor suveranității și independenței naționale, ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajul reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, vizita delegației pe care ați condus-o dumneavoastră, se înscrie ca un moment istoric în procesul materializării politicii externe a României socialiste.în tot acest timp, organizația '’e partid, toți locuitorii județului Caraș-Severin — muncitori, ingineri, lucrători de pe ogoare, intelectuali — prin noi fapte de muncă și-au exprimat adeziunea totală la activitatea rodnică pe care dumneavoastră ați desfășurat-o pe continentul la- tino-american.Vă raportăm, în acest moment al reîntoarcerii dumneavoastră în patrie, că județul Caraș-Severin și-a îndeplinit și depășit sarcinile care ii reveneau în perioada încheiată din acest an. Industria Județului înregistrează față de nivelul planului o depășire de 74,5 milioane Iei la producția globală și de 58,7 milioane lei la producția marfă. Colectivele de muncă din întreprinderile industriale au livrat suplimentar în circuitul economiei naționale importante cantități de cărbune, oțel, fontă, mașini, utilaje cit și alte produse. Totodată, lucrătorii de pe ogoare desfășoară o activitate intensă pentru materializarea indicațiilor date de dumneavoastră, privind strîngerea și depozitarea recoltei din acest an si pregătirea celei din 1974.Strins uniți în jurul- partidului, a Comitetului său Central în frunte cu Dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, oamenii muncii din județul Caraș-Severin, își reafirmă hotărîrea de a nu .precupeți nici un efort pentru a spori valoarea faptelor lor de muncă, pentru a înfăptui înainte de termen actualul cincinal, știind că în acest fel contribuie împreună cu întregul popor român, Ia ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație, la întărirea prestigiului României socialiste în fața națiunilor lumii".
DATORITĂ ACTIVITĂȚII DUMNEA
VOASTRĂ NEOBOSITE PATRIA 
NOASTRĂ ESTE CUNOSCUTĂ SI 
APRECIATĂ TOT MAI BINE PE 

TOATE MERIDIANELE„Exprimind profundele sentimente de prețuire, devotament și admirație față de neobosita dumneavoastră activitate consacrată extinderii și consolidării legăturilor de colaborare și prietenie dintre România și celelalte state ale lumii. Biroul Comitetului județean Bacău al P.C.R. — se spune in telegrama trimisă Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu — vă adresează dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general și tovarășei Elena Ceaușescu, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din cuprinsul județului, un sincer și călduros bun venit, acum la reîntoarcerea în țară după fructuoasa vizită întreprinsă în mal multe state ale Americii Latine.

Etapă cu etapă, pe parcursul vizitei, gindu- rile, inimile și simțămintele noastre au fost alături de Dumneavoastră, urmărind eu deplină satisfacție și mindrie patriotică rezultatele convorbirilor pe care le-ați avut cu șefii statelor, demnitari și alte personalități ale vieții politice, economice, științifice și culturale din cele șase țări în care ați fost oaspete.Ne-am bucurat nespus de călduroasa primire ce vi s-a făcut, de înalta apreciere pe care au arătat-o față de Dumneavoastră, remarcabil personalitate politică, ilustru fiu al poporului român, neîntrecut militant pentru idealurile nobile ale păcii, libertății și progresului social. Ne-am simțit mîndri că prin marcanta Dumneavoastră personalitate, patria noastră este cunoscută și apreciată tot mai bine pe meridianele globului.împreună cu întregul nostru popor, oamenii muncii din județul Bacău văd în rezultatele vizitei Dumneavoastră, a convorbirilor și acordurilor încheiate, un succes deosebit al politicii externe pe care partidul și statul nostru o promovează cu consecvență. încă o mărturie a modului în care vă îndepliniți înaltul mandat încredințat de partid și popor.Acum, la înapoierea în patrie, vă raportăm, mult iubite tovarășe secretar general, că locuitorii județului nostru, asemenea întregului popor au muncit cu entuziasm și abnegație, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, îndeplinind cu succes sarcinile ce le-au revenit, dînd suplimentar pe primele opt luni o producție globală în valoare de peste 71 milioane lei, producție-marfă de 97 milioane lei, livrîndu-se in plus Ia fondul pieței mărfuri de peste 66 milioane lei.Chemarea pe care ați adresat-o constructorilor țării de a-și intensifica eforturile pentru grăbirea ritmului de punere in funcțiune a noilor obiective, ne-a mobilizat plenar, reușind să realizăm în luna august 10 la sută din planul anual de investiții. Depunem interes deosebit pentru a menține în continuare acest ritm avansat.La fel ca și în industrie, lucrătorii de pe ogoarele județului, traducînd în viață prețioasele Dumneavoastră indicații din scrisoarea ce ne-ați adresat-o, au obținut succese importante reușind să însămînțeze cu grîu, pînă acum, peste jumătate din suprafața planificată, asigurînd totodată un ritm susținut și la celelalte lucrări agricole de sezon.Folosim acest minunat prilej de a vă raporta, iubite tovarășe Ceaușescu, că muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii din județ, vor depune noi și sporite eforturi pentru a da viață sarcinilor și prețioaselor indicații pv care ni le-ați adresat cu ocazia vizitei făcute pe meleagurile băcăuane, pentru a obține în industrie. construcții, agricultură cit și in celelalte domenii ale vieții social-culturale rezultate mai bune".
★„Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vîlcea, alături de întregul popor, au trăit vibrante sentimente de mindrie patriotică, urmărind cu satisfacție unanimă, zi de zi. vizita Dumneavoastră oficială și a tovarășei Elena Ceaușescu in cele șase țări de pe continentul latino-ameri- can — subliniază telegrama comitetului județean Vîlcea al P.C.R.Prin glasul Dumneavoastră atît de respectat, ați reafirmat Ia mii de kilometri de minunat: noastră patrie, justețea politicii clarvăzătoare a partidului și statului nostru, întemeiată pe principiile de larg ecou internațional — egalitatea în drepturi intre toate națiunile lumii, respectul independenței și suveranității, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogă (iile naționale, de a-și făuri viața așa cum și-o dorește.Dînd o înaltă apreciere fructuoasei vizite, oamenii muncii din județul Vîlcea o consideră 

drept o vie și puternică manifestare a hotă- ririi României de a întări prietenia, relațiile de colaborare și solidaritate cu popoarele din America Latină și din întreaga lume, în lupta împotriva imperialismului, a politicii de forță și dictat, pentru dreptul popoarelor de a-și făuri libere propriul destin.Conștienți că succesele obținute în unitățile industriale, pe șantierele de construcții, în agricultură și în celelalte domenii de activitate, constituie fundamentul prestigiului și reputației de care se bucură România în lume, oamenii muncii de pe meleagurile Vîlcene, ca și întregul popor, și-au intensificat și mai mult eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le avem de înfăptuit. Pe ogoare, mecanizatorii, țăranii cooperatori, specialiștii, răspunzînd înflăcăratei chemări pe care le-ați adresat-o, în timp ce vă a- flați în America Latină, muncesc fără preget pentru strîngerea la timp a recoltei, pentru efectuarea cu exigență și maximă operativitate a campaniei de însămînțări.Vă încredințăm și cu acest prilej, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Vîlcea, laolaltă cu întreaga țară, nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea cu cinste a sarcinilor ce le revin din mărețul program elaborat de Congresul al X-lca al partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înălțarea scumpei noastre patrii pe culmile progresului și civilizației".
SOLIA DE PACE SI COLABORARE 

A ROMÂNIEI SOCIALISTEîn telegrama Biroului Comitetului județean Alba al P.C.R., se arată : „Locuitorii de pe frumoasele meleaguri ale Mureșului și Tîrnavc- lor, toți oamenii muncii din județul Alba, au trăit cu emoție și bucurie momentele reîntoarcerii Dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pe pămîntul scump al României, după vizita de aproape patru săptămini făcută in șase țări de pe îndepărtatul continent al Americii Latine. Sintem mîndri că cel mai iubit fiu al poporului nostru, ducind solia de pace și colaborare a României socialiste pe continentul Americii Latine a fost primit cu atîta căldură și înțelegere. în aceasta vedem înalta prețuire acordată țării noastre, stima și considerația pentru activitatea dumneavoastră de militant neobosit pentru afirmarea marilor idealuri ale umanității.în timp ce Dumneavoastră v-ați aflat la mii de kilometri depărtare de țară, noi, comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani — din județul Alba, asemenea întregului popor, am desfășurat o activitate susținută pen- Iru îndeplinirea sarcinilor ce ne-au revenit. Vă raportăm, stimate secretar general, că planul pe primele opt luni ale anului a fost îndeplinit cu patru zile mai devreme, realizindu-se o producție suplimentară de 74 milioane lei. Scrisoarea adresată de Dumneavoastră lucrătorilor de pe ogoare, a constituit un puternic imbold în rîndul acestora, luîndu-se cele mai eficiente măsuri pentru grăbirea strîngerii la timp și fără pierderi a întregii recolte, însă- mințarea la un înalt nivel agrotehnic a culturilor de toamnă, realizarea planului de livrări la fondul de stat și executarea lucrărilor pregătitoare ale producției anului 1974.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de adeziunea noastră deplină la întreaga politică internă și internațională a partidului și statului nostru și ne angajăm solemn să muncim neobosiți pentru îndeplinirea actualului plan cincinal înainte de termen, pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste".

(Urmare din pag. I) punți ale conlucrării tovărășești care să învingă distanțeli geografice ce despart cele două țări.Etapele următoare — Costa Rica, Venezuela, Columbia. Ecuador și Peru — au oferii imaginea unor popoare care năzuiesc să-și apere independența, să se dezvolte potrivit intereselor proprii, să înainteze rapid pe drumul progresului social, punîndu-și în valoare resursele umane și materiale de care dispun. în fiecare din aceste state s-a realizat un dialog cu rezultate deosebit de bune atit pe planul raporturilor bilaterale, cit și în ceea ce privește examenul realităților internaționale. Schimburile de păreri au "us în evidentă posibilitățile reale pentru o diversificare a colaborării, pentru realizarea unor măsuri practice de cooperare în sectoare din cele mai diferite : petrolier, minier, geologic, energetic, agricol etc. S-a discutai nu numai despre colaborarea economică, ci și despre cea culturală, realizindu-se pași înainte și in această direcție. Oficialitățile din țările gazdă au exprimat optimismul lor față de viitorul relațiilor cu România, stat care pune la temelia legăturilor sale cu toate țările principiile egalității în drepturi, ale respectului riguros al independenței și suveranității naționale, neamestecr'ui în treburile interne, avantajului reciproc, eliminării forței, afirmării dreptului fiecărui popor de a fi singurul stăpin al destinelor sale. Aceste principii și-au găsit o expresie solemnă în documentele ce au fost semnate în fiecare din capitalele latino-ame- ricane vizitate. Aceste documente, ca și cele similare încheiate de România cu state situate în alte zone geografice, au o valoare deosebită, exercită o influență pozitivă tn direcția democratizării raporturilor dintre state, a afirmării dreptului tuturor națiunilor, fără deosebire de mărimea lor, de a participa la reglementarea problemelor cardinale care confruntă umanitatea.Șeful statului român a exprimat solidaritatea poporului nostru cu aspirațiile națiunilor la- tino-americane la o dezvoltare independentă și suverană, la înnoiri sociale, la afirmarea

identității naționale. Desigur, procesele pe care le cunoaște acest continent efervescent nu sint uniforme și. mai ales, nu silit lipsite de dificultăți, deoarece forțele reacționare, încurajate de cercurile imperialiste, încearcă să blocheze drumul popoarelor spre prefaceri sociale, așa cum în mnd dramatic s-a intimplat în Chile. Viața demonstrează că nici un fel de greutăți temporare nu pot să oprească procesele revoluționare din America Latină.Pe drumul către patrie tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut escale Ia Dakar și Rabat avind convorbiri cu conducătorii Senegalului, Marocului și Coastei de Fildeș, convorbiri de natură să impulsioneze pe mai departe colaborarea României cu aceste țări.Călătoria tovarășului Nicolae Ceaușescu în America Latină se va înscrie cu litere de aur în cronica legăturilor care ne unesc cu popoarele angajate pe făgașul dezvoltării independente, care militează pentru făurirea unei vieți noi, demne, pe măsura aspirațiilor lor nobile. Această călătorie reprezintă un eveniment de cea mai mare importanță care, prin rezultatele sale, demonstrează, o dată mai mult, justețea politicii externe, profund realiste, a partidului și statului nostru. In cuvintarea rostită pe aeroportul Otopeni. tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „SE POATE SPUNE CA VIZITA ÎN ȚĂRILE AMERICII LATINE CONSTITUIE UN MOMENT DE IMPORTANȚA ISTORICA ÎN RELAȚIILE ROMÂNIEI CU ACESTE ȚARI. EA A CONSTITUIT O PUTERNICA MANIFESTARE A PRIETENIEI, A HOTARÎRII DE A ÎNTĂRI SOLIDARITATEA ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA IMPERIALISMULUI ȘI COLONIALISMULUI, PENTRU DREPTUL POPOARELOR DE A-ȘI FAURI DESTINUL LIBERE, AȘA CUM ÎȘI DORESC".Tînăra generație a României socialiste, împreună cu întregul popor, salută cu unanimă aprobare prestigioasa activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, bilanțul strălucit al misiunii sale de prietenie și solidaritate pe continentul Iatino-american.EUGENIU OBREA
Carnet de reporter pe frontul recoltei

Alba lulia: ÎN FIECARE II SUPRAFEȚELE RECOLTATE 
SÎNT ARATE, DISCUITE Șl ÎNSĂMINfATE„DE TREI ANI COLABORĂM CU ELEVII 

Șl SINTEM FOARTE MULȚUMIȚI"
apreciază beneficiarii din Suceava

Pînă la această oră la nivelul județului s-a recoltat 90 la sută din cultura de cartofi. La realizarea acestui procent o contribuție însemnată au adus-o elevii și studenții. Cîteva din principalele puncte de lucru : I.A.S. Verești, fermele 1 și 4, la întreprinderea de cercetări agricole, I.A.S. Rădăuți, I.A.S. Dumbră- vița și I.A.S. Antilești.
★La Centrul de legume și fructe, filiala Bădeuți, lucrează elevii claselor 8 de la Școala generală din comuna Milișeuti. în a- cest punct de muncă patriotică am reținut un nume : Bodonariuc Petre, din clasa 8-a, care are o pasiune mai veche : vrea să devină mecanic de locomotivă. Ne-a mărturisit că ori de cite ori are prilejul citește cărți despre motoare. discută cu colegii și specialiștii. îi place totodată și munca agricolă. Acesteia din urmă i-a consacrat o vacanță cînd alături de părinți a lucrat la întreținerea culturilor de legume de la ferma Milișeuți. Cit a realizat în cele 3 zile de cînd și-a reluat activitatea la fermă? Norma de 10 lăzi de ardei sortați a depășit-o cu încă 10. Alături de el se pot înscrie și Velniciuc Ion, Pislar Maria, Vo- iașciuc Viorel. *Tot elevi ai Școlii generale din Milișeuți am intîlnit șl la ferma școlară din comună. Deși era vreme închisă, cu vînt rece de toamnă, elevii claselor a 5-a descopereau cuiburile, culegeau cartofii iar coșurile pline ajungeau la celălalt capăt al stratului. Echipa alcătuită din Simi- niuc Dorin. Danieliuc Gheorghe, Gerebenciuc Sorin și Hotiuc Dorin a strins în numai cîteva ore cartofii de pe 4 straturi. De trei 

zile dețin locul fruntaș printre echipele care lucrează aici.
★în programul acestei etape de muncă patriotică, elevii din comuna Bădeuți și-au propus să recolteze cartofii de po o suprafață de 27 hectare. între timp au revenit asupra acestui angajament. care va fi încheiat peste numai 2 zile. Au înțeles că este

A început culesul viilor. Elevii sint și ei prezenți. 
Foto: EM. ISOPESCU

nevoie de prezența lor la strîngerea recoltei. De aceea, a fost propusă o altă suprafață : 400hectare ; vor fi mobilizați 1 300 de elevi ai școlii. Volumul total al muncii depuse de ei de la încheierea anului școlar este de 75 000 lei.
★Aceeași atmosferă de muncă intensă am găsit și la ferma Ră

dăuți. Aici, lucrau 300 de elevi ai Liceului de cultură generală nr. 2 din Rădăuți. La sfirșitul fiecărei zile de muncă ei au raportat : 180 tone cartofi recoltați. Camelia Romenco, secretara U.T.C. de la anul 3 A strinsese într-o jumătate de zi 10 coșuri cu cartofi. Realizările Cameliei nu surprind pe nimeni. După ce a încheiat anul II cu media 9,40, s-a încadrat in echipele de muncă patriotică ale liceului. Timp de o lună a lucrat la întreținerea culturilor agricole de la I.A.S. Rădăuți. De 3 zile de cînd se află aici a depășit norma zilnică de 14 coșuri de cartofi recoltați. Organizația unde este secretară a luat hotărîrea ca la numai cîteva ore de la deschiderea noului an școlar toți uteciștii să meargă la recoltatul legumelor. Au înțeles că timpul este extrem de prețios pentru aceste lucrări.
★Directorul I.A.S. Rădăuți, varășul Asmarandei Traian,

★Lucrătorii din a- gricultura județului Suceava au primit sprijinul entuziast al elevilor și studenților, care in număr marc au ținut să răspundă Îndemnului secretarului general al P.C.R. pentru strîngerea grabnică a recoltei din această toamnă. Angajați într-o permanentă și însuflețită întrecere, peste 39 000 de elevi și studenți, organizați in brigăzi de muncă na- triotică, au partici- 

to- re- *paf la operațiile de sortare, transport și depozitare a cartofilor, a sfeclei de zahăr, a legumelor și fructelor etc. Ajutați de mijloace mecanizate moderne, ci au reușit ca pînă în prezent să recolteze de pe o suprafață de 600 ha o cantitate <le 2 000 tone cartofi, elibe- rînd astfel un mare număr de cooperatori care participă la alte munci. Folosind la maximum mijloacele mecanice și utilajele, or-

ferindu-se la munca elevilor din vara și toamna acestui an a a- preciat că : „în toată perioada vacanței, la fermele I.A.S. au lucrat peste 1 400 de elevi de la Liceul de cultură generală din orașul Cîmpulung Moldovenesc, ai liceelor din Moldovița, Vico- vul de Sus, Boroaia, Drăgușeni, Șiret. Cu liceele 1 și 2 din Rădăuți colaborăm de peste 3 ani. Sintem foarte mulțumiți de realizările lor care sint estimate la 184 000 lei. Ținînd seama de a- portul deosebit pe care l-au a- dus pînă acum, le-am solicitat în continuare colaborarea. Deși au trecut numai 3 zile, aș vrea să evidențiez pentru calitatea și rezultatele muncii lor elevii liceelor Dragoș Vodă din Cîmpulung Moldovenesc, Drăgășeni și Boroaia. în medie, fiecare elev recoltează 500 kg cartofi pe zi. Mulți dintre ei au depășit media strîngind peste 700 de kilograme.
ELENA RUBELI

★ganizînd și contro- lînd munca în cîmp s-a reușit ca prin efortul comun al cooperatorilor și tinerilor veniți pe o- goare operațiunea de recoltare a cartofilor să fie încheiată în comunele Ilișești, Ciprian Porumbescu, Baia. Valea Seacă, Ră- dășani, Șasea, Băi- șești.
MARIAN VASILE 
și MUNTEANU 

MARIUS

Ca peste tot in țară, cooperatorii și mecanizatorii județului Alba desfășoară cu tenacitate și hărneie bătălia recoltei. Pînă în prezent unitățile agricole au în- sămînțat cu orz 5 437 hectare din
CALITATEA LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. I)aici e o recoltă bogată : cu 400 kg de hectar peste plan. Și încă un exemplu care evidențiază preocupările deosebite de aici pentru calitate : ceapa cultivată de pe 85 hectare a fost strinsă în întregime obținindu-se o producție de 16 000 kg la hectar țață de planul de 10 000 kg la hectar. Cum I.L.F. întîrzia să o ridice, pentru a nu se înregistra pierderi. cei din Ciorăști și-au mobilizat toate forțele și au dus-o singuri în bază.Intense preocupări pentru latura calitativă a campaniei de toamnă constatăm și la Bălești, comună învecinată. Cartofii au fost recoltați și însilozați. acum se acordă o deosebită grijă pentru celelalte culturi. Comitetul comunal U.T.C. i-a mobilizat pe toți tinerii care lucrează în acord global, se înscriu cu acțiuni proprii in campanie.— Am alcătuit o echipă de 16 

La C.A.P. Gepiu, județul Bihor, mecanizatorii pregătesc cu 
toată grija terenurile ce vor fi însămînțate cu grîu.

Foto: ȘT. WEISS

cele 6 500 planificate ; la grîu suprafața arată, discuită și în- sămînțată reprezintă 20 la sută din totalul de 32 000 hectare iar trifoiul de sămînță a fost recoltat de pe mai bine un sfert 
tineri care lucrează la însiloza- rea furajelor, ne spune Stancu Ghiță, secretarul comitetului comunal U.T.C. Pînă in prezent a- ceastă echipă are rezultate foarte bune : a recoltat 30 ha de sfeclă furajeră și în ultimele 3 luni a însilozat 200 tone de porumb. Ne-am propus să însilo- zăm cu această echipă 3 000 tone porumb.In același sens, al preocupării consecvente pentru calitate i>' condițiile menținerii ritmului accelerat de recoltare,, tovarășul Radu Domnea preșdintele C A.P. Bălești ne vorbea despre masurile luate pentru industrializarea pe loc a tomatelor. Deci soluții gospodărești care trebuie luate din mers ținind seama permanent de condițiile concrete din- tr-un loc sau altul și în același timp, de imperativele majore ale acestei campanii : recoltarea intensă, în așa fel incit întreaga bogăție a cimpului să fie pusă la adăpost. 

din suprafața cultivată. Și la fel ca-n fiecare campanie, tinerii ogoarelor își consacră in lunile acestei toamne întreaga putere de muncă, lucrărilor de sezon. Bunăoară, dacă în agricultura județului Alba lucrează peste 1 000 de mecanizatori, se cuvine subliniat că mai mult de jumătate din aceștia sint tineri. Iar ei, tinerii mecanizatori muncesc in schimburi prelungite manifestînd o preocupare deosebită pentru folosirea judicioasă a timpului de lucru, executarea de lucrări de bună calitate in scopul creșterii producțiilor, reducerea consumurilor la carburanți și lubrifianți, materiale și piese de schimb.La C.A.P. Șpring, spre exemplu sint în curs de desfășurare însămînțarea griului și orzului, recoltatul sfeclei de zahăr și trifoiului de sămînță, transportul furajelor, iar în zilele imediat următoare va incepe recoltarea porumbului. Totodată cooperatorii din Șpring nu precupețesc nici un efort pentru a pregăti corespunzător întreaga suprafața planificată a fi însă- mințată în toamnă, asigurînd în acest fel condiții optime recoltei din anul viitor. De asemenea, la unitățile agricole din Războ- ieni, Dealu, Ohaba, Sebeș, Aiud, Mircești, Ciugudu, Oharda a fost însămînțată cu orz întreaga suprafață prevăzută, iar Ia Bucerdea și Crăciunelu de Jos, in ciuda condițiilor dificile de muncă, (foarte multe terenuri în pantă, denivelări) ritmul de lucru la pregătirea terenului, insămințarea cerealelor și recoltatul porumbului, sfeclei de zahăr și cartofilor este in concordanță cu prevederile graficului. „Aproape toate unitățile deservite de stațiunea noastră, ne spune Dumitru Barbu, secretarul U.T.C. de la S.M.A. Cunța au insămînțat cu orz întreaga suprafață planificată. Printre a- cestea se numără cele din Gîr- bova și Cunța, Desigur, rezultatele acestea se datorează în bună măsură simțului de răspundere și disciplinei cu care muncesc mecanizatorii, folosirii raționale a fiecărei ore de lucru de cățre aceștia — și credem că în această direcție organizația de tineret și-a avut și își are în continuare și ea rolul său — prin modul cum am înțeles să-i, deprindem pe oameni să lucreze bine, repede, organizat".
ELENA NESTOR
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Pe genericul filmelor din cinecluburi
LUNGA ABSENȚĂ A ÎNDRUMĂRII

la început tînărul. avut condiții mai fost desigur com- observa. poate, și de montai. Tre- însă că eu execut

tenție la înfăptuire. La întreprinderea de construcții și montaje siderurgice, conform spuselor lui Ion Brătianu. responsabilul cu resortul cultural in comitetul sindicatului, cineclubul este încă în fașă. „Nu am reușit să-l închegăm, ne spune dumnealui, deși avem aparatură necesară și citiva tineri

în întreprinderi s-au plins toate de lipsa unei... totale îndrumări. La I.C.M.S.G., tovarășul Ion Brătianu ne spunea că nu s-a întreprins nimic pentru a-i învăța pe membrii cineclubului să facă un film, la C.S.G. la fel. la E.T.O. tovarășul Marcel Chiroșcă sugera niște forme necesare de instruire („Noi, la
arPrimele secvențe cuprind mai multe chipuri de entuziaști, tineri pasionați cu adevărat de arta filmului. Unul dintre ei este Nicolae Constantin. responsabilul cineclubului de la E.T.O. Galați, care ne invită să vedem trei filme realizate de dumnealui. „Sint fără generic, se scuză de Dacă aș fi bune, ar fi plete. Veți niște defecte buie să știțimontajul acasă, pe un colt de masă pe care mi-1 lasă liber soția. Aici. în întreprindere, nu am unde". Se face întuneric in sală, aparatul de proiecție este pus in funcțiune, pe ecran apar primele imagini. Vedem aici filmele „Traducerea în fapte a hotăririlor de partid". „Munca noastră" și o peliculă despre o petrecere câmpenească. Nicolae Constantin Ie-a realizat fiind rind pe rînd sau concomitent scenarist, regizor, operator, comentator. Bineînțeles. montajul tot de el e semnat.La I.I.S. „11 Iunie" din Galați. Ștefan Mărculescu, responsabil al cineclubului. membru în comitetul U.T.C. și secretar al unei organizații U.T.C., ne roagă să-l așteptăm pînă iși aduce de acasă aparatele. După ce se întoarce, proiectează pe un ecran improvizat citeva pelicule montate în condiții... casnice. Cum a învățat să facă film ? Simplu : citind instrucțiunile care însoțesc aparatele. Tînărul zîmbește fragil, nu vrea să-și evoce zilele și nopțile de trudă, de acumulare a multor cunoștințe de specialitate. de formare a deprinderilor necesare. In sfirșit. încă o secvență. pe care este înscris chipul tinărului muncitor Vasile burgan. un membru foarte tiv al subredacției noastre Galati, pasionat de poezie, fotografie, dar și de cea de-a 7-a artă. După ce a făcut un popas rodnic la cineclubul pionierilor. activează acum la cineclubul Dunărea de la Casa de cultură a sindicatelor unde este prezent aproape în fiecare seară. Este chipul tînărului care isi sacrifică fiecare clipă liberă dragostei sale pentru îndeletniciri artistice.Tineri la fel de pasionați de arta filmului am întîlnit si în alte întreprinderi și instituții din Galați, unii dintre ei fiind fondatori ai propriilor cinecluburi sau cei care au impulsionat ani la rînd eforturile de realizare a unor filme întrebuințate azi de organizațiile U.T.C. sau de sindicat ca utile forme de propagandă, de educație. Pe cîțiva. dintre ei i-am intilnit adeseori cu aparate filmat în mînă. la diferite venimente pe întreprinderi, surprindă cu te relevante _____ ____munca tinerilor. însă în cursul anchetei noastre acești tineri nu s-au arătat deloc încîntați de eficienta muncii lor. de a- tentia care li se acordă de cei ce au atribuții pe planul îndrumării. de posibilitățile create pentru a se afirma.în întreprinderile si instituțiile din Galati, la o evaluare sumară, sînt pe puțin 50 dc separate de filmat. Au fost cumpărate prin eforturile organelor de U.T.C. și de sindicat, ale conducerii întreprinderilor instituțiilor, procurarea lor ind. în primul rînd. unul răspunsurile la cerința actuală de perfecționare a formelor și mijloacelor de educație moral-cetățenească și de e- ducație estetică. Primul pas în constituirea unor cinecluburi a fost întreprins deci sub bune auspicii, spre încîntarea tinerilor pasionați de arta filmului. Din păcate, cu mici excepții. următorii pași sînt cu totul șovăielnici sau întîmplă- tori, carențele de organizare și de concepție ieșind cu totul în evidentă pe drumul de la in-

SPIRITUL REVOLUȚIONAR,

I. SPIRITUL CULTURII DE MASĂ

Ca- ac- din de

de e- în sășantiere sau străduindu-se acuratețe aspec- pentru viata si

sau ti- din mereu

cărora le place o asemenea activitate, care ar vrea să facă filme bune. Una este însă a vrea și alta a putea. Ca să poată ar trebui mai întîi pregătiți". La cineclubul combinatului siderurgic situația nu este deloc mai bună. Anul acesta aici nu s-a realizat nici un film, deși subiecte, fără îndoială și entuziaști, pe marea platformă s-ar găsi din sit însă și tea altfel, nor becuri.cineclubul are numai responsabil nu și membri.Asupra cineclubului de la Casa de cultură a sindicatelor se cuvine însă să insistăm mai mult deoarece aici sînt întrunite toate condițiile materiale pentru o funcționare bună, pentru realizarea unor filme interesante. Cineckibul dispune de două săli, de o aparatură bună, își recrutează (sau poate să recruteze) membrii din toate întreprinderile si școlile din Galati. Activitatea acestui cineclub este meritorie. („Cel mai bun din județ", susține Dolfi Iancovici, responsabilul. deși n-am înțeles cu cine și în ce condiții se compară și potrivit căror exigente). S-au turnat aici filme documentare sau artistice precum „Bucuroși de oaspeți". „Audiente". „80 de ani — 80 de trepte". „Centenarul", „Clipe". „8 după 8". O analiză ceva mai atentă evidențiază însă și faptul că aici nu se filmează după un plan ferm de lucru, că nu se procedează la o consultare largă a membrilor cineclubului. că subiectele sau temele sau modalitățile de realizare nu sînt puse în discuție. că nu se urmărește antrenarea și pregătirea a cît mai multi tineri (în ultimii doi ani aproape nici un membru prin nor idee mai nea . .. clubului. Desigur, dacă ideea e valoroasă, e normal să se filmeze. însă problemele scenariului. ale creației artistice în general, sînt abordate cu destulă superficialitate, și aceasta explică. împreună cu carențele de organizare semnalate. nivelul mediocru al filmelor rea- pentru Retra-expe- marea

abundență. S-a gă- aici. nici nu se pu- un motiv : lipsa u-La I.I.S. 11 Iunie,

f nou) organizarea periodică a u- dezbateri. „Dacă-i vine o nouă responsabilului. se trage o peliculă", ne spu- un membru activ al cine-

lizate sau preferința subiecte fără pretenții, gerea unor membri cu riență ai cineclubului* și lipsă în prezent de membri activi constituie încă o dovadă a unei activități - departe de posibilitățile și exigențele actuale.Desigur, dacă ar fi beneficiat de o îndrumare mai atentă a- cest cineclub s-ar fi bucurat de roade mult mai bune. Cum însă tovarășul Ion Mannle. directorul Casei de cultură a sindicatelor, ne spunea că acest cineclub la sfîrsitul anului 1969 a fost constituit urmărindu-se să devină și un centru de îndrumare al celorlalte cinecluburi din municipiu, trebuie să punem întrebarea...
Cine pe cine îndruma ?

ne
Cu atît mai mult cu cît cine- cluburile pe care le-am vizitat

nivelul nostru, nu reușim să-i instruim neavînd oameni cîtuși de puțin pregătiți în regie, montaj"), la I.I.S. 11 Iunie, responsabilul și în același timp singurul membru al cineclubului a învățat ce se poate învăța doar după instrucțiunile ce însoțesc aparatele și materialele de . filmat așa incit reproșul nostru că peliculele sînt doar niște înșiruiri de fotografii cade în gol etc. Doar cineclubul Dunărea de la Casa de cultură a sindicatelor se pare că beneficiază de mai

multe... îndrumări. Elisabeta Ma- nole. secretară a comitetului municipal U.T.C., îl consideră cineclub școlar (responsabilfi elevul Tudorel Stroe. dar a- cesta nu are cunoștință de o a- semenea sarcină), și ca atare declară că îl îndrumă. Tovarășul Ion Manole, directorul a- cestei instituții este surprins de cele susținute de secretara comitetului municipal U.T.C. afir- mînd că Ia Casa de cultură nu există nici . un cineclub școlar si prin urmare nu are ce îndrume. (Ciudat este însă acest inexistent cineclub al e- levilor ,s-a prezentat acum cî- teva luni la festivalul cinecluburilor școlare de Sibiu cu filmul realizat la Casa sindicatelor și s-a colo cu o diplomă pare...).Ni s-a vorbit (I. Manole și Dolfi Iancovici) de existența u- nui studio al cineastului amator care ar funcționa la Casa de cultură a sindicatelor în conducerea căruia ar fi membri din toate cinecluburile. însă presupusul șef al acestui studio ne-a afirmînd că doar vorba tentie bunăzar.e. Desigur, anumite îndatoriri în ce privește îndrumarea,

să că
la Săliște — „Centenarul" de cultură a întors de a- de partici-

dezamăgit complet nu există, că a fost să fie. încă o in- luată drept reali-

revin și comitetului județean U.T.C. cu atît mai mult cu cit filmele care se fac (sau ar trebui să se facă) constituie mijloace care pot fi intens folosite în munca de educație a tinerilor. cu cit în aceste cinecluburi activează multi tineri și încă și mai multi ar vrea să activeze, însă la comitetul județean U.T.C. nu cunosc nici întreprinderile unde funcționează cinecluburile. nici ce au realizat ele. și nici probleme ce se ridică in activitatea lor. Doar consiliul județean al sindicatelor s-a sesizat. în ultimul timp, de această nesatisfăcătoare stare de lucruri. Și ca atare a inițiat o consfătuire intitulată „Contribuția cinecluburilor și a cercurilor foto fată de (!) «realizarea angajamentelor asumate de către colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi pentru realizarea sarcinilor înainte de termen". în ziua în care a fost convocată. 14 septembrie, ne-am prezentat și noi. erau în sală 12 persoane, s-a proiectat un film de la E.T.O. Galați apoi activistul de la Consiliul municipal al sindicatelor a amî- nat-o „Sîntejn prea puțini. Ne vom întîlni la sfirsitul lunii". Așa că din nou îndrumarea a rămas în... suspensie. Activitatea cinecluburilor din Galați trebuie pusă pe noi baze : să se desfășoare după un program bine stabilit, sub o îndrumare permanentă si competentă, să beneficieze de cursuri de inițiere cinematografică, de aportul unui studiu metodic. De a- semenea. un rol deosebit poate juca colaborarea cu formațiile de teatru ale artiștilor amatori și cu cenaclurile existente în vederea elaborării unor bune scenarii și a realizării unor comentarii de ținută.
ION CHIRIC

DE CE LIPSESC CURSURILE UNIVERSITARE

Explicații există, dar
folosesc ele studenților?„Profesorul incepe să dicteze prelegerea din mers. încă înainte de a ajunge la catedră. Fără exagerare ! Și aceasta pentru că dictarea, ca sumă timp", dent de la Craiova. El realitate nu nit nici la această instituție de învățămînt superior și nici în alte facultăți din țară. Este o situație tipică pentru disciplinele lipsite de un curs sau manual tipărit sau multiplicat, care să poarte girul științific al autorului.Opinia studenților este refractară atitudinii de muștruluială din partea unor cadre didactice față de cei ce nu ințeleg sa-și noteze „conștiincios" totul. Conducerile de catedre și de facultăți declară mereu dorința de a favoriza in cadrul prelegerilor și al celorlalte activități instructive dialogul cu studenții, iar nu „dictarea", de a facilita studiul individual căruia i se acordă o atît de mare înserrinătate în însușirea cunoștințelor generale și de specialitate de către studenți ; de a moderniza, deci, in întreaga sa structură procesul didactic. Dar a moderniza, a îmbunătăți, ș.a.m.d. înseamnă nu a vorbi ci a face. Fiindcă iată

orice dictare, con- ne-a spus un stu- Universitatea din numea de fapt o prea greu de intil-

vorbim de mai mult timp despre dialog luat din cel ocupat cu dictarea, vorbim despre creșterea rolului (a mijloacelor și a timpului) studiului individual, vorbim de modernizarea structurii procesului didactic insă lipsesc cursurile, lipsesc îndrumarele de laborator, legerile de probleme sînt foarte... problematice.Desigur pentru absențe număr nesatisfăcător pot exista explicații, unele chiar obiective. La Craiova lipsa de cursuri, de materiale tipărite se face simțită mai ales la disciplinele de profil medical, economic și electronic. Unele explicații se referă la faptul că studiile medicale la această Universitate sint de dată recentă ; că la catedra de automatică titularii unor discipline, ele insele tinere, sint foarte tineri. că atelierul de multiplicare nu are o dotare mulțumitoare pentru a acoperi pe parcursul întregului an toate solicitările, inclusiv cele care nu se pot include în planul său de producție. Există părerea că in această vară au apărut la Universitatea din Craiova de trei ori mai multe cursuri și îndrumare decît în tot anul trecut. Dacă' ne referim însă la necesitățile existente entuziasmul nostru va scădea brusc. Deși

cu-
sau

FOTO ANCHETĂ 
ÎN JUDEȚUL 

4" PRAHOVA

Un scurt raid prin piețele Ploieștiului scoate în evidență faptul că aprovizionarea cu legume este mai bună ca în alți ani, dar că aceasta nu se face ritmic și nu cu un sortiment variat de legume, „Sînt zile cînd găsești munți întregi de lăzi de roșii, iar după două-trei zile nu le mai vezi sau trebuie să stai la coadă ca să cumperi 2—3 kilograme" — ne declara gospodina Eugenia Ia rob

Un alt strungarEmmescu cumpărător, Ion Tatu, la Uzinele „1 Mai", releva același lucru, menționînd în mod special insuficiența cantităților de cartofi. La forurile responsabile, întreprinderea județeană pentru producerea și valorificarea legumelor și fructelor, precum și la centrul din Ploiești al acestei întreprinderi, ni se dau asigurări că la acest nivel face totul pentru continua și buna aprovizionare a populației dar... (inevitabilul „dar") nuse

Piețele și grija
bunului gospodar

întotdeauna depinde numai ds IPVLF sau CPVLF Ploiești ci și de unitățile producătoare, mai ales cele din alte județe ale țării (Teleorman, Buzău. Suceava) care nu-și onorează, așa cum se cuvine, obligațiile conform graficelor. Referindu-ne la obligațiile producătorilor prahoveni, ne întrebăm, totuși, cît de neted este drumul legumelor din grădini către piețele orașelor petroliștilor ?O primă imagine, pe care de altfel fotoreporterul nostru a și surprins-o. ni se oferă la Pu- chenii Moșneni, la silozul de cartofi Peste 60 zor unii gropilor puteau fi făcute mai din timp) alții la sortatul cartofilor, alții la însilozat. Frumoasă treabă, ne-am zis. iată cum se «sigură abundenta magazinelor de desfacere pentru perioada de iarnă. Abordăm, de aceea, optimist, dialogul cu șeful depozitului Vasile Voicilă.— Cit zat ?— Oo De-abia tone. Pînă la 1 300 mai e...— Dar de ce ați făcut puțin față de grafic ?Eu nu lucrez cu grafic. Eu că pînă la 1 octombrie tresă termin silozul.Bun. Atunci spuneți-ne de âți început lucrul aici ?De pe 6 septembrie. «Atunci am primit primele cantități de cartofi. Așadar, în 12 zile, au fost însilozate doar Dacă se va merge zilnic asemănător, simplu ne arată că 1 100 tone vor fi puse la adăpost de-abia pe la începutul lunii noiembrie. Este momentul, firește, ca unitățile furnizoare, cooperativele agricole Drăgă- nești, Gherghița, Balta Doamnei, Olarii Vechi. Buda Palanca. Puchenii Moșneni să intensifice ritmul recoltării iar CPVLF pe

cei al preluării și însilozării sau distribuirii pe piețele orașelor.Și pentru că printre furnizori, cele mai mari restanțe le avea cooperativa agricolă din Balta Doamnei, ne oprim aici. După
lădițe cu tomate, varză, ardei. Nu ne putem da seama cit de bogată a fost ziua,, deși grămada de lădițe goale care zac in neorînduială nu e un semn bun. (foto 1). Interlocutorii noștri, ajutorii de șef de fermă Păun

și nume de oameni care nu vin deloc sau vin după poftă la grădină și din această cauză nu se string cantități mari totdeauna, multe legume depreciin- du-se. Pentru a fi mai siguri, facem o comparație între graficul de livrare stabilit de comun acord, de către C.A.P. și C.P.V.L.F. și cantitățile furnizate in ultima săptămină, o facem pentru că de acest grafic depind în primul rind, ritmicitatea aprovizionării piețelor și bogăția sortimentului oferit cumpărătorilor. Constatările, deși cifrice, sînt edificatoare. La tomate, de pildă, graficul prevedea livrarea in fiecare zi a unei cantități de 2 500 kilograme, realitate, s-au trimis într-o 5 947 ‘ doar treia lalte 1 500 .me. La capitolul „castraveți

știu buiecînd

la silozul de al CPVLF Ploiești, de oameni lucrau de la săpatul și văruitul (în treacăt fie spus.

mai aveți de! Păi mai avem am făcut vreo
însilo-destul. 200 deașa

200 de tone, cu un ritm un calcul restul de

fâne/iia
ȘAPTE ZILE : Patria (orele 10; 

12.30: 16; 18,30; 21).
ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 

ȘAPTE PITICI : Victoria (orele 
9; 11.15: 13,30: 16; 18,30; 20,45).

COPERNIC (Gala fi Imului polo
nez (ora 20) : Capitol.

LUPTA DUPĂ VICTORIE Cen
tral (orele 9,30; 12,45; 16; 19,30).

MICUL ȘI MARELE KLAUS : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20.45).

CU CĂRȚILE PE FATĂ : Sala 
Palatului (orele 17,15; 20.15), Scala 
(orele 9.15; 11.30: 14: 16,30; 18.45; 
21), București (orele 8,30; .11; 13,30; 
16; 18,30; 21). Grădina București 
(ora 19.15).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20,15). Volga (orele 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18; 20).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Festival (o- 
rele 8.45; 11,15: 13.30; 15,45; 18,15; 
£1), Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30), Grădina Luceafă
rul (ora 19.15), Grădina Festival 
(ora 19,30).

AFECȚIUNE: Viitorul (orele 16; 
18: 20).

CARTEA JUNGLEI : Doina (o- 
rele 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 — 
la ora 9,45 program de desene 
animate pentru copii).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
Timpuri Noi (orele 9,15—19 in 
continuare).

O AFACERE PE CINSTE : Ex
celsior (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18 15; 20,30). Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18.30; 20,45), 
Buzeștl (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,15; 20 30), Modern (orele 9; 
11.15; 13.30: 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Buzeștl (ora 19,15), Grădina 
Modern (ora 19).

NUNTA DE AUR î Progresul 
(orele 16; 18; 20).

BARB ATU : înfrățirea (orele
15 30: 18: 20,15).

DREPTUL DE A IUBI : Gri vița 
(orele 9; 11,15, 13,30; 16; 18,15;

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

CONSPIRAȚIA : Dacia (orele 9; 
11,15: 13.30: 16; 18.15; 20,30), Moși
lor (orele 16; 18: 20), Grădina Mo
șilor (ora 19,15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Bucegi (orele 15 45: 18; 20,15), Arta 
(orele 15,30: 18; 20,15). Grădina 
Arta (ora 19,15), Grădina Bucegi 
(ora 19.15).

ULTIMUL CARTUȘ : Ferentari 
(orele 15.30: 17,45; 20).

POLIȚISTUL : Unirea (orele
15 30: 17.45: 20), Tomis (orele 9; 
11.15: 13.30: 15.45: 18,15: 20,30). Gră
dina Unirea (ora 19.15), Grădina 
Tomis (ora 19,15).

PARASUTTȘTII : Giulești (orele 
15.30; 18; 20.15). Flacăra (orele
15.30; 17.45; 20).

PERECHILE : Gloria (orele 9.30: 
12 15: 15,30: 18: 20.30). Flamura
(orele 9; 12: 15: 18: 20,30).

CIPRTAN PORUMBESCU : Pacea 
(orele 15,30; 19).

AVENTURA LUI POSEIDON T 
Lira (orele 15,30: 18; 20.30), Grădi
na Lira (ora 19,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI !
Crîngași (orele 15,30: 18: 20,15).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : Cotroceni (orele 14; 16: 18; 
20). Popular (orele 15,30: 18; 20.15).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO î 
Munca (orele 16; 19).

INFAILIBILUL RAFFLES : Au
rora (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18: 20,15), Grădina Aurora (ora 19).

ACEA PISICĂ BLESTEMATA :
Floreasea (orele 15,30; 18: 20.15).

FELLAGA : Rahova (orele 15,30; 
18: 20,15). '

JANDARMUL LA PLIMBARE:
Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

SUNETUL MUZICII : Grădina 
Capitol (ora 18,45).

PARCAREA INTERZISA (orele 
10; 12: 14; 16,30; 18,30), SIMFONIA 
PASTORALĂ (ora 20,30) rulează la 
Cinemateca Union",

Teafrul National „T. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : UN FLUTU
RE PE LAMPĂ — ora 20: Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : VALENTIN SI VA
LENTINA — ora 20; Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (Sala Studio) : 
BUNA SEARA, DOMNULE WlLDE 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 20: Teatrul Giu
lești (la Teatrul Național ,.I. L. 
Caragiale" — Sala Studio) : 
...ESCU — ora 19,30.

PROGRAMUL III

9,00 — Știri ; 9.05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei : ,.Va fi soa
re mereu" de C. Dăscălescu ; 10.00
— Femina club : 11.00 — Știință 
ai tehnică : 11.10 — Profil pe por
tativ. T. Cazacu : 11.30 — Pentru 
prietenii magnetofonului — muzi
că populară : 12.00 —- Transmisi
uni directe din țară ; 12.10 — în
vii atie' în fonotecă : 12,55 — Melo
dia zilei : 13.00 — închiderea emi
siunii ; 17.00 — Știrile după amie
zii : 17,05 — Alo, Radio — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor ; 
18.00 — Șapte zile, șapte arte. Tea
tru ; 18,10 — Opera Maruxa de 
Amedeo Vives — fragmente : 13.55
— Melodia zilei ; 19.00 — în di
rect... de la Uzina de medicamen
te București : 19,30 — Știri ; 19.35
— Casa de discuri CBS ; 20.00 — 
Biografia unei capodopere. Azilul 
de noapte de M. Gorki ; 21,00 — 
Radio-super-top — muzică popu
lară : 22.00 — Radiojurnal. Bule
tin meteorologic. Sport ; 22.30 — 
Melodia zilei ; 22,35 — Muzică

ușoară. ; 23,15 — Poetica. Sergiu 
Adam : 23,20 — Jazz-ul și instru
mentele sale ; 23,55—24.00 — Ulti
mele știri.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală : Pagini din isto
ria patriei : Columna lui Traian ; 
Matematică (clasa a VIII-a) : 
Probleme : Itinerar geografic : 
Monumente ale naturii (Detunata, 
Floarea uitată). 10.00 Telex. 10.05 
Revista literar-arfistică TV. 10.50 
Film artistic : Bumbaraș. Regia : 
Nikolai Rașeev și Arkadi Na- 
rodițki. 12.00 Telejurnal. 16.30—17.00 
Lumea copiilor. 17,30 Curs de 
limba germană. 18.00 Telex. 18 05 
Arta plastică : Un oămînt al le
gendelor si artiștii lui : Vida
Geza și Vasile Kazar. Comentează 
Dan Hăulică. 18.20 Univers 
beethovenian. 18.50 Timp și ano
timp în agricultură. 19.10 Liberi 
azi trăim ! — program de cîntece 
patriotice. 19,20 1001 de seri : 
Moby Dick (IT). 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hof.ărîtor. 20,00 VI
ZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU ÎN TARI ALE AME- 
RTCTT LATINE (II). 21,00 Gheorehe 
Zamfir și formația sa în Festiva
lul _,G. Enescu". 21,10 La cererea 
telespectatorilor reluăm spectaco
lul : „Vă rog să ne acordați"... cu 
Stela Popescu și Ștefan Bănică. 
22.20 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Daktari. 20,25 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 20.45 Dans și muzică 
de pretutindeni. '2.1,10 Telerama. 
21.40 Roman foileton : „Vinul
roșu" Episodul IV,

în zi kilograme. în următoarea 130 kilograme, iar în a nici un kilogram. în cele- zile ale săptămînii : 1968, și respectiv 5 070 kiiogra- . " ' ___________,i“ îngrafic sînt prevăzute 300 kilograme zilnic. De la cooperativă ș-au livrat 530. 73. 159. 388. iar în alte două zile ale săptămînii, nici un kilogram. Iată, așadar, explicația de aici, a aprovizionării neritmice și în sortiment sărac a pieței (căci și la celelalte sortimente situația este asemănătoare).O concluzie se desprinde de la sine : motivele nu trebuie căutate numai la vecini,, ci și propria gospodărie. Iar valul frig care s-a abătut chiaro
in de înzi de cules, un autocamion de mare capacitate nu s-a dovedit suficient pentru a prelua întreaga cantitate recoltată de cooperatorii care au lucrat grădina în acord global. Operativ, recepționerul Nicolae Drăghici, a solicitat în plus o autocamio- netă T.V., care a și sosit și este încărcată cu ardei „Kapia“ de toată frumusețea (foto 2). Ene Steliana. Florica Nae, Gheorghe Dumitru, Sanda Sili- vestru. Elena Ene. cîțiva dintre harnicii legumicultori de aici, ne relatează că in acest an preluarea de către C.P.V.L.F. a decurs foarte bine și că nu li s-a mai intîmplat ca în alți ani să li se strice legumele pe cîmp. Acum e foarte simplu — cooperatorul culege, el sortează și tot el predă direct rccenționerului delegat. Astfel, nici în privința încadrării pe calități nu mai există dubii și jiemulțumiri.La cooperativa vecină, cea din Gherghița, sosim tot la ceasul socotelilor. Ultimele căruțe se întorceau din cîmp, aducînd

Tudor și Alexandru Matei, precum și delegatul C.P.V.L.F., Stan Roșculeț, ne asigură că s-a recoltat chiar peste plan și că în fiecare zi se întimplă așa. Din discuțiile cu șefii de echipă Ion Chirilă și Safta Ghiță și cu alți membri cooperatori, lucrurile nu se arată identice. Ne sînt date, cu greu ce-i drept, chiar
J România-film prezintă

regia : Ewa cu Andrzej
evocare a vieții marelui savant coproducție R.P Polona - Defa Berlin și Czeslaw PetelskiKopiczynski.

raidului nostru, asupra grădinilor de legume, îndeamnă. cu atribut de urgență, la . operativitate în culesul legumelor și la preluarea acestora ae către organele valorificatoare.OCTAVIAN MILEA Foto : Vasile Ranga

se spune că reprografie are relativ modestă, tul de față nu există texte predate care să nu fi intrat în lucru. Există insă luerări a căror pro.țramare n-a fost respectată de autori. Astfel, o serie de culegeri de probleme care trebuiau elaborate de catedre cu profil matematic și economic, to- drumare pentru lucrări practice de biochimie, finanțe, două volume de anatomie descriptivă și multe altele au fost anunțate pentru predare la date variind între ianuarie și iunie 1973, dar nici pină acum ele nu au fost prezentate. Cum să calificăm ax ceastă nerespectare a angajamentelor ?Dacă există perioade cind irit-* mul de multiplicare pe titluri este mai scăzut, dacă nu toate disciplinele pot fi acoperite mai echilibrat ți dacă de la un an la altul se fac— cît da explicabil oare ? — reeditări, ne g»r>- dim în primul rind la modul cum se stabilesc tirajele. Aflăm că nu primează un criteriu obiectiv, nu se fac anchete de tiraj, cit de modeste, in aceste situații, tirajele foarte mici la eursuri, foarte așteptate neputind să acopere decît in unele cazuri cerințele exprimate în decurs de un an. Iată, de exemplu „Anatomia topografică" și „Osteologia", recent apărute, au primit cite 200 de exemplare. „Mașini , și acționări electrice" — 15v de exemplare, alte lucrări, adevărat, mai multe. Dar, vă propunem o mică socoteală : 10 la su-i tă din tiraj revine bibliotecii 1 10 exemplare se rezervă pentru schimburi ; 13 — reprezintă dreptul de autor ; 7 — se trimit depozitului central din București. Un rezultat riguros ne indică 150 de exemplare pentru difuzare. Adică, atît cam cît reprezintă un mic an de studii la Medicină, sau Electrotehnică. Anul viitor se impune o reeditare. în treacăt fie spus, este firesc că asemenea tiraje nu pot satisface cereri exprimate de alte centre universitare (schimbul de cursuri fiind un simptom de astfel pozitiv), astfel cum s-a întîmplat cu unele cursuri de matematică și botanică. Nu devine oare prea costisitoare a- ceastă acțiune de reeditare a- nuală ? Uneori, pentru studenți, da. Pentru că, deși izolat, s-a mai intilnit practica speculei cu unele cursuri. Din punctul de vedere al atelierului de multiplicare — este fără îndoială prea costisitoare. pentru- că plăcile pentru multiplicare sînt un material din import, iar cauciucul ofșet se uzează mai rapid la tiraje mici ; de asemenea, munca de cartare-legătorie este mai ieftină pentru un număr să zicem dublu de exemplare ale a- celuiași titlu efectuată, la prima ediție, decit pentru două ediții înjumătățite. Iar din punctul de vedere al necesităților generale. o creștere a tirajului a- duce o rezervă in spațiul de multiplicare și pentru alte lucrări care eventual și-ar aștepta nn- dUl. Este un efort necesar, care vizează cu deosebire cadrele didactice și care trebuie să se înscrie in efortul general de îmbunătățire a învățămintului superior, efort general la care și Universitatea din Craiova participă. Iată un argument semnificativ : odată cu începerea noului an universitar a fost dat în folosință un spațiu nou pentru bibliotecă de 3 500 m.p. în c.'•dire* centrală. Noua bibliotecă depozitează 500 000 de volume ! Informăm cititorii dar ți pe cei direct interesați (mai ales prin angajamentele nerealizate) că spațiul pentru cursurile ce așteaptă să fie elaborate și multiplicate este riguros rezervat. Să nu aibă nici o teamă : rafturile sînt încăpătoare.

atelierul de 
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GEORGETA RUȚA

l t „ORGANIZATORII1 NU ȘTIU
DE CE RESURSE DISPUN

(Urmare din pag. I)tivul fiind lipsa mașinilor. Este un paradox pentru că pe locul de parcare al șantierului staționează 13 autobasculante DAC de 10 tone și 28 SR-116 de 5 tone. în total o capacitate de 270 tone stă nefolosită.— Cum vă permiteți o asemenea risipă de capacitate de transport — îl întrebăm pe tovarășul inginer Ion Buzău, șeful platformei Hoghiz a stației de utilaje de transport din Brașov.— Toate cele 41 de mașini staționează din motive întemeiate : 8 nu au șoferi. 16 stau din lipsa pieselor de schimb. 3 șoferi au fost învoiți, iar 6 sînt în concediu de odihnă.Din nou un paradox. Trustul se află chiar lingă Uzina de autocamioane. Chiar nu reușește să rezolve problema pieselor de schimb ? Se mai pune apoi încă o întrebare : de ce nu s-a ținut seama de indicația ca plecările în concediu să se facă eșalonat, în lunile cu activitate mai puțin intensă ? Dacă stația de betoane merge prost în aceste zile pe care constructorii le doresc record se datorează și faptului că șeful acestei stații, inginerul Li- viu Velnicer, este în concediu. Dacă activitatea pe șantier este slab organizată în aceste zile în care trebuie să se recupereze un mare volum de restanțe, a- ceasta se explică și prin faptul că șeful șantierului. tovarășul ing. Manfred Kravaschi se află în concediu. Dacă 10 autocamioane stau cu frîna pusă de 2— 3 săptămîni, iar betonierele duc lipsă de nisip și balast, este și pentru că șoferii lor au fost

chiar acum plecați în concediu.Am văzut mulți tineri constructori pe șantierul din Hoghiz supărați că nu pot obține succesele pe care le doresc. Șeful unei echipe de betoniști, comunistul Ion Voideș. ne spune că în noaptea trecută toți cei 9 oameni ai săi au stat degeaba pe șantier timp de 6 ore, pentru că nu au primit nici o mașină de beton.— Și apoi — continuă același — una scrie pe hîrtie și alta se face. Pe foaia noastră de acord global ne-a scris că vom primi 13,47 lei pe mc de beton turnat. dar cînd ni s-a făcut plata ni s-au dat doar 7 lei pe mc.Am cerut lămuriri ia serviciul salarizare.— Păi, să vedeți, ne lămurește ing. Eugen Boitaș. echipa respectivă nu a putut primi suma înscrisă în foaia de acord pentru că nu a executat și operația de transportare a betonului.Așa o fi. dar de ce muncitorilor nu li se explică cu răbdare toate detaliile drepturilor și obligațiilor lor ? Din pricina modului în care se lucrează cu oamenii, a condițiilor de viață pe care conducerea șantierului le tratează cu indiferentă și a slabei organizări a activității de șantier, fluctuația este foarte mare și echipele de lucru sint permanent descompletate. Sint citeva observații care nu pot fi ocolite dacă, într-adevăr, conducerea trustului brașovean șt a șantierului din Hoghiz își propun să acționeze mai energic pentru atingerea ritmului de muncă necesar recuperării restantelor.



„SdNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MARTI 25 SEPTEMBRIE 1973TELEGRAMECOMITETUL CENTRAL al PARTIDULUI COMUNIST ROMAN a trimis, CELEI DE-A XVI-A CONFERINȚE A PARTIDULUI T.A.N.U., următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a XVI-a Conferințe a Partidului, T.A.N.U., transmitem membrilor partidului dumneavoastră, maselor populare din Tanzania un cald salut. împreună cu mesajul de prietenie și solidaritate al Partidului Comunist Român, al oamenilor muncii din Republica Socialistă România. Dorim succes deplin lucrărilor Conferinței naționale a T.A.N.U., partidului dumneavoastră în activitatea desfășurată pentru o dezvoltare independentă pe calea progresului economic și social, pentru promovarea intereselor fundamentale ale poporului tanzanian, pentru pace și colaborare internațională.Reafirmăm și cu acest prilej satisfacția noastră pentru bunele relații de prietenie, solidaritate și conlucrare existente între P.C.R. și T.A.N.U. Ne exprimăm în același timp convingerea că In spiritul înțelegerilor convenite între secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele T.A.N.U., Julius Nyerere, în cursul întîlnirii avute în Tanzania. în februarie anul trecut, aceste legături se vor dezvolta tot mai mult în interesul prieteniei și colaborării multilaterale dintre cele două țări și popoare, în folosul cauzei forțelor antiimperialiste și anticolonialiste de pretutindeni.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Argentina, JUAN PERON și vicepreședintelui Republicii Argentina, ISABEL MARTINEZ PERON, următoarea telegramă :Am aflat cu multă satisfacție vestea alegerii dumneavoastră ea președinte, și a doamnei Isabel Martinez Peron ca vicepreședinte al Republicii Argentina.îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român, al meu și al soției mele, să vă adresez Dumneavoastră și Doamnei Peron calde felicitări și cele mai bune urări de succes în înalta misiune pe care v-a încredințat-o națiunea argentiniană.îmi exprim încrederea că, în spiritul convorbirilor purtate în acest an în România, relațiile româno-argentiniene de prietenie și conlucrare pe multiple planuri — politic, economic, teh- nico-științific, cultural — vor cunoaște o dezvoltare puternică, în interesul celor două popoare ale noastre, al păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Am convingerea că apropiata vizită pe care urmează s-o realizez în Argentina, la amabila dumneavoastră invitație, va prilejui continuarea dialogului fructuos pe care l-am început în România și va constitui un moment remarcabil în extinderea relațiilor dintre România și Argentina.

Au îndeplinit planul pe 
9 luni înainte de termenHotăriți să-și aducă o cit mai mare contribuție la realizarea cincinalului înainte de termen și respectîndu-și angajamentele luate în întrecere, colectivul întreprinderii pentru exploatarea și prelucrarea maicrialelor neferoase din Vălenii de Munte, județul Prahova, pină in ziua de 16 septembrie au îndeplinit planul fizic, valoarea producției globale și marfă pe 9 luni din anul curent. Pină ia această dată la capitolul producție marfă vîndută și încasată s-a înregistrat o depășire a planului de 1 269 000 Iei. iar productivitatea muncii a sporit cu 2 566 lei pe salariat.

VALENTIN ANGHEL

Tineretul vîlcean pe 
șantiere

Inițiativa lansată de Comitetul 
județean V.T.C. Vîlcea „De la 
fiecare constructor o contribuție 
maximă în înfăptuirea sarcinilor 

de investiții" a cuprins un nu
măr mare de tineri și tinere, 
elevi și muncitori, dornici sa dea 
viață chemării lansate de secre
tarul general al P.C.R., de a 
recupera rămînerile în urmă în 
industrie.

Ei s-au angajat să lucreze cite 
4 ore pe zi după program, pe 
șantierele ce au fost repartizate 
fiecărei organizații U.T.C. din 
întreprinderile și instituțiile ju
dețului Vîlcea.

Pe șantierul național de la Lo
tru cei 2 200 de tineri brigadieri, 
lucrează intens la montarea și 
punerea în funcțiune a hidro- 
agregatului nr. 2 de 170 M\V. 
Numai de la începutul acestei 
luni, ei au efectuat un număr 
de peste 5 000 de ore de muncă 
patriotică realizînd importante 
economii, grăbind astfel darea în 
folosință înainte de termen a 
marelui complex hidroenergetic 
de pe Lotru.

VASILE MARIAN

Liceul viitorilor 
constructori de 

autoturismePe strada Teilor printre casele mărunte specifice cindva vechiului tîrg al Piteștiului, lingă Trivale, a răsărit un nou și modern complex școlar : Liceul industrial pentru construcții de mașini Pitești. Viitorii constructori de autoturisme au transfor

mat vacanța recent încheiată intr-un mobilizator trimestru a! muncii patriotice. Ei au depus aici 65 000 de ore de muncă patriotică în acest an. Zi de zi elevi și profesori constituiți în brigăzi au contribuit alături de constructori în egală măsură la darea în folosință la timp a clădirii liceului și internatului (constructorii trebuie să depună eforturi susținute pentru darea in folosință a atelierelor și sălii de sport). Școala e construită într-o arhitectonică modernă, cu- prinzînd 13 săli de curs, 2 cabinete tehnice și 5 laboratoare, precum și 1 200 de mp suprafața atelierelor școală. „Nu vom precupeți nici un efort în a ne pregăti teoretic și practic punînd un accent deosebit pe pregătirea practică de specialitate. Numai învățînd temeinic vom putea răsplăti eforturile făcute de partidul și statul nostru pentru ca noi să începem acest an în școală nouă" — spunea secretarul comitetului U.T.C. din liceu, Scarlat Georgel, în prima zi de școală. TUDOSE LUCIAN

Sarmis’73Mii de locuitori ai județului Hunedoara s-au îndreptat duminică spre Sarmisegetuza, pentru a participa la festivalul Sarmis, 

manifestare organizată de către Comitetul județean pentru cultură și educație socialistă. Spre deosebire de anii precedenți, ediția Sarmis ’73 și-a propus să valorifice la un nivel superior creația populară autentică hune- doreană trecind în revistă cele mai valoroase formații artistice ale județului. Pe scena amenajată în imediata apropiere a amfiteatrului roman a fost prezentat un vibrant montaj literar- muzical susținut de un colectiv al Teatrului de stat din Valea Jiului și de corul Casei de cultură din Orăștie, care a redat episoade emoționante din lupta străbunilor pentru libertate. Spectacolul evocator a fost urmat de un program artistic susținut. de dansatorii de la Păuci- nești Ruda. Stei și Riu de Mori, grupul vocal din Răchitova. taraful din Ribița, grupul folcloric din Pane Săliște și altele. La Sarmisegetuza a fost inaugurat un punct muzeistic și etnografic care cuprinde costume populare, obiecte vechi din ceramică și de uz gospodăresc, adunate de pe teritoriul comunei iar la Deva s-a deschis un original tîrg al meșterilor populari la care au fost prezențî renumiții olari din Obîrșa (Hunedoara), Hălmăgel (Arad), Oboga (Olt), Hurezu (Vîlcea), Corund (Harghita), cioplituri în lemn și țesături în motive populare din județele Hunedoara, Alba și Cluj.
ALEX. BALGRADEAN

Fotografia de față reprezintă o imagine cotidiană pe șantierul Termocentralei de la Brăila. Și. din cit am aflat, o imagine cotidiană pe orice șantier. Mai precis, cel care îl ajută pe sudor în munca lui (potrivirea subansamoie- lor la sudură, menținerea îor în poziții corecte) nu dispune de materialul de protecție corespunzător. Și în primul rtnd este vorba de acea mască a- tit de necesară unui om care trebuie să privească la ceea ce face direct la flacăra sudurii. Muncitorii mi-au spus că legea nu permite ctecît sudorului dreptul la mască. Ajutorului, nu. Deci, cum se poate observa, facem o treabă cu ochii în altă parte, iar 

dacă riscăm... Am fo«t la <h»- pensarul șantierului : majoritatea ajutorilor de sudori contractează conjunctivite grave care se soldează cu zile de concedii medicala și cu tratamente, ca să nu mai vorbim de durerile de cap.Deci, îi întrebăm pe tovarășii care se ocupă (și tac mare caz și atunci cînd nu e cazul) de elaborarea normelor de tehnica securității muncii : legile pe care le e- laborează nu se referă In primul rind la oameni '! Ii rugăm să privească fotografia de față și să analizeze statisticile dispensarelor medicale.
EM. ISOPE8CU

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, a trimis președintelui Frontului de Eliberare din Mozambic, tovarășul SAMORA MOISES MACHEL, următoarea telegramă :Stimate tovarășe președinte.Cea de-a IX-a aniversare a Zilei declanșării luptei armate în Mozambic de către Frelimo îmi oferă plăcutul prilej ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al poporului român, precum și al meu personal, să transmit felicitări călduroase și cele mai bune urări de noi succese tuturor combatanților Frelimo, poporului din Mozambic, în lupta legitimă pe care o desfășoară pentru înlăturarea asupririi coloniale, imnotriva politicii imperialiste de discriminare rasială, de dominație și dictat, pentru libertate și independență națională.Relațiile bune de prietenie și solidaritate militantă dintre Partidul Comunist Român și Frelimo, dintre popoarele noastre și-au găsit expresia elocventă cu ocazia recentei vizite a delegației Frelimo în România, a discuțiilor rodnice ale căror rezultate au fost consemnate în Comunicatul comun semnat împreună.Folosesc această ocazie pentru a vă asigura că vom acorda întregul nostru sprijin luptei drepte a poporului mozambican, pentru realizarea aspirațiilor sale de libertate, pace și progres.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a primit, luni după-amiază, pe Eduardo Casuso. ministru plenipotențiar, șeful Reprezentanței consulare
Luni dimineață, a plecat Ia Budapesta o delegație guvernamentală condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al-Con- siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care va participa la funeraliile lui Valyi Peter, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare. Din delegație fac parte Radu Constantinescu, vicepreșdinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, și Ioan Cotoț. ambasadorul României la Budapesta.La plecarea de pe aeroportul Băneasa erau prezenți Paul Ni- culescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Vasile Gliga. adjunct al ministrului a- facerilor externe, alte persoane oficiale.A fost prezent Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București.
Luni la amiază, la Ambasada Republicii Populare Ungare din București au fost prezentate condoleanțe în legătură cu încetarea din viată a tovarășului Valyi Peter, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare.La ambasadă au venit tovarășii Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare. Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe.Tn numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Virgil Trofin a exprimat condoleanțe ambasadorului R. P. Ungare, Ferenc Martin.
Luni, a plecat la Ulan Bator o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul . Petru Țăran, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.P.R. Mongol, va face o vizită în schimb de experiență în R.P. Mongolă.
Luni seara a plecat spre Varșovia o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Ion St. Ion. vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, care, la invitația C.C. al P.M.U Polonez, va face o vizită în schimb de experiență în R. P. Polonă. *>
Delegația Partidului Comunist din Australia, formată din Joe 

și comerciale a Spaniei la București, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din tara noastră.A participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Palmada. membru al Comitetului Executiv, și Mark Taft, membru al Comitetului Central a! partidului, care se află în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R., a vizitat orașul București.

Luni dimineața, a părăsit Capitala grupul de cadre și cursanți al Colegiului regal de studii în domeniul apărării din Marea Britanie, condus de generalul Sir Anthony Read, care, timp de cinci zile, a făcut o vizită în țara noastră.
La București au început, luni, sub auspiciile Secretariatului general al O.N.U., lucrările reuniunii internaționale pe tema „Efectele sociale ale industrializării zonelor rurale", manifestare organizată în țara noastră de către Academia de științe sociale și politice, în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Muncii și Comitetul pentru problemele consiliilor populare.

OMAGIUîn cadrul amplelor manifestări prin care tineretul patriei noastre cinstește aniversarea a trei secole de la nașterea lui Dimi- trie Cantemir, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist a realizat — în colaborare cu Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România — un album fotografic omagial dedicat acestei personalități a culturii românești și universale a secolului XVIII. Cuprinzînd interesante imagini, din care mare parte au caracter inedit, ele sînt însoțite de o monografie documentară explicativă, precum și de o biografie redactată atît în limba română, cît și în limbi modern» de largă circulație. Alături de pelicule consacrate, de asemenea, lui Dimitrie Cantemir. albumul — recent difuzat comitetelor județene ale U.T.C. — este proiectat la epidiascop pentru a ilustra serile culturale, prelegerile, simpozioanele și diferitele alte manifestări omagiale care au loc la cluburile și casele de cultură ale tineretului din întreaga țară.Sub egida comitetelor municipale ale Uniunii Tineretului Comunist, în numeroase așezăminte de cultură au fost amenajate expoziții de carte, care, pe lingă lucrări ale savantului sărbătorit, reunesc studii, comentarii și articole de referință relevînd importanța operei și a gîndirii sale filozofice și social-politice.

Trimisul nostru special la Leiozig, VASILE CÂBULEA transmite:

LA LEIPZIG PLOUĂ...
Echipa reprezentativă de fotbal a țării noastre a sosit a- seară, în jurul orei 20 (21, ora Bucureștiului), la Leipzig, orașul care va găzdui mîine confruntarea decisivă pentru calificarea la C. M. dintre selecționatele României și R. D. Germane. Delegația noastră a călătorit de Ia București la Berlin la bordul unui avion special, în care au mai luat loc și juventiștii lui Cornel Drăgușin, care azi după- amiază vor întîlni la Halle formația similară a țării gazdă, în- tr-un meci contînd pentru campionatul european rezervat e- chipelor de tineret. De la aeroportul din Berlin — unde a fost întîmpinat de oficialități ale federației est-germane de fotbal. de numeroși ziariști, fotoreporteri. crainici radio și T.V., lotul jucătorilor români a parcurs cu autocarul în două ore, cei 170 km pînă la Leipzig, unde, la ora cînd transmit, se instalează în camerele elegantului hotel Astoria. Pentru mîine dimineață antrenorul Valentin Stănescu a anunțat un antrenament ușor, de acomodare, pe gazonul stadionului ..Central", care va găzdui intîlnirea. „ll“-le nostru nu a fost încă anunțat, dar. după cite se pare. în urma jocurilor de verificare disputate săptămînă trecută, el s-a conturat astfel : RĂDUCANU — SATMAREANU, ANTONESCU. DINU. DELEA- NU. DUMITRU. RADU NUN- WETLLER. TARALUNGA. DO- BRIN. DUMITRACHE. TOR- DANESCU. Aici. la Leipzig, vremea este închisă, mohorîtă. Azi dimineață la ora 11 a început să plouă — o ploaie de toamnă, măruntă și rece—; termometrul indică 12 grade. Meteorologii prevăd. în continuare, ploaie, fapt care i-a determinat pe or

Cursa contracronometru
(Urmare din pag. 1)didactic la dezvoltarea bazei materiale a activității sportive din școala respectivă.— Ce precizări s-au făcut la noile programe ?— O cerință principală este a- ceea ca o cît mai mare parte cu putință a activității sportive să se desfășoare în aer liber. în rest se fac precizări concrete asupra modului de trecere a normelor — probe de control și aprecierea elevilor.— Care este părerea cadrelor didactice ?— în lunile octombrie-noiem- brie, in toate județele, cadrele 

de specialitate vor dezbate noul sistem de norme și apreciere. Nu se exclud — și chiar așteptăm — sugestiile și completările, în trimestrul al III-lea, noile consfătuiri ale acelorași specialiști, vor trage concluziile sistemului de cerințe introdus. 

ganizatori să aștearnă pe gazonul stadionului „Central" o prelată protectoare. Interesul în jurul meciului crește continuu. Pînă astă-seară au fost vîndute 75 000 de bilete, dintre care 6 500 se află în posesia turiștilor români care s-au deplasat aici. Importanța și miza meciului sint

• Campionatele mondiale de haltere s-au încheiat la Havana cu desfășurarea întrecerilor de la categoria supergrea. Victoria și titlul de campion al lumii au revenit cunoscutului sportiv sovietic Vasili Alexeev, care, la totalul celor două stiluri, a realizat performanța de 402,500 kg.• Confirmînd pronosticurile australianul John Newcombe a terminat învingător in turneul internațional de tenis de la Columbia (Carolina de sud). în finală, Newcombe l-a întrecut cu 6—4. 6—3 pe americanul Dick Stockton.Proba de dublu a fost cîștigată de perechea australiană John Newcombe—Owen Davidson, învingătoare cu 7—6, 6—2 în finala susținută cu cuplul american Dick Dell—Stewart Sherwood.0 La Toronto, în prezența a peste 10 000 de spectatori, campionul mondial de box la categoria semimijlocie. mexicanul Jose Napoles, și-a păstrat centura învingîndu-1 la puncte pe canadianul Clyde Gray. Napoles

— Lecția de educație fizică prezintă unele noutăți ?— „Noutatea", dacă vreți să-i spuneți așa. este ca elevul să se miște cît mai mult, să-i asigurăm formarea calităților motrice precum viteza, rezistența, detenta, forța. Trebuie să asigurăm însușirea la fiecare clasă, ciclu, a unor deprinderi din ramurile de sport dacă urmărim o activitate sportivă de masă complexă și o acoperire utilă a timpului liber. Să avem apoi în vedere activitățile sportive din afara procesului de învățămînt, organizate prin planul unic al școlii cu organizația de pionieri, U.T.C., U.A.S.C.R. în carnetul 

de elev va apare o fișă eu performanțele sale înregistrate a- nual, ceea ce va constitui un indiciu tehnic prețios și necesar profesorului care-1 preia de la un an (ciclu) la altul.— Pe scurt, despre dificultăți.— Există, desigur, și mențio- 

subliniate și de prezența la Leipzig a unor membri ai U.E.F.A., precum și a numeroșilor ziariști din Franța, Italia, Elveția, Belgia, R.F. Germania, Olanda etc. Arbitrul partidei, elvețianul Schenrer, este așteptat să sosească în cursul zilei de azi.

a anunțat că va ataca titlul mondial la categoria mijlocie deținut de argentinianul Carlos Monzon.• Turneul internațional de tenis de Ia Los Angeles s-a încheiat cu victoria tînărului jucător american Jimmy Connors, care l-a învins în finală cu 7—5, 7—6 pe campionul olandez Tom Okker.0 întilnirea internațională de atletism dintre selecționatele feminine ale Poloniei și României s-a încheiat cu scorul de 77—58 puncte in favoarea gazdelor.Dintre atletele românce s-au evidențiat Argentina Menis, învingătoare în proba de aruncarea discului cu 64,76 m și săritoarele în înălțime Cornelia Popescu și Virginia Ioan, clasate pe primele două locuri cu același rezultat : 1.86 m. Cu un rezultat excelent s-a încheiat cursa de 800 m, in care Kotolikowa a stabilit un nou și valoros record polonez cu timpul de l’59”8/10. Ileana Sila! a ocupat locul doi cu 2’02”9/10.

nez două : concepția potrivit căreia educației fizice și sportului nu i se acordă încă, în unele unități de învățămînt. unul din locurile principale în cadrul procesului de instruire și educare a elevilor ; menționez, apoi schimbarea concepției profesorului de educație fizică, creșterea rolului său în școală.La Inspectoratul școlar al municipiului București, indicațiile serviciului specializat din M.E.I erau cunoscute și transmise în timp util, înainte de 15 septembrie. Cadrele didactice de educație fizică au participat la consfătuirea pe Capitală și, la scurt interval, s-au reunit din nou în cadrul fiecărui sector. Inspectorul școlar de specialitate al municipiului București, prof. Eugenia Ticalitic, iși petrece pe teren o mare parte a timpului de lucru. Sîntem pe urmele, domniei sale, la Inspectoratul școlar al sectorului II.Ni se relatează, între altele, că în această săptămînă — deci după destule zile de la începerea noului an școlar —. mai sînt unități unde se face încă ... analiza anului trecut de învă- țămînt. în cele mai multe școli ale sectorului, analiza aceasta s-a efectuat la time. Problemele de plan, indicațiile metodice, programa, au plecat în timp util de la serviciile specializate ale M.E.I. : planul de măsuri întocmit de Inspectoratul școlar al municipiului, de asemenea. Primele ..frinări" încep să se facă simțite la unele sectoare care urmează, ce-i drept, filiera colective de directori — consilii profesorale, dar uită că întreg circuitul ar fi trebuit parcurs pînă ia deschiderea anului de către toate unitățile școlare. Mai trebuie să treacă, deci, un timp oarecare pînă ce să putem vorbi despre rezultatele concrete ale inspectorilor de sector în ceea ce privește activitatea de îndrumare și control din școli, acolo unde prevederile documentelor

ȘAH: Portisch și Polugaevski, 
ultimii doi candidațiDupă cum se știe, în meci-turneul de baraj de la Portbroj marele maestru maghiar Lajos Portisch iși asigurase deja calificarea în sferturile de finală ale actualului ciclu al meciurilor candidaților pentru titlul mondial de șah. înaintea disputării partidelor din ultimul tur. Portisch acumulase 4,5 pct. din 6 posibile, în timp ce Polugaevski, cel mai apropiat urmăritor, avea numai 2,5... Din această cauză, rezultatele din ultimul tur deveneau decisive, atît pentru Polugaevski cit și pentru Gheller. Spre surprinderea generală, Gheller, care avea înaintea ultimelor întilniri o jumătate de punct mai puțin ca Polugaevski, a jucat ultimele sale două partide destul de șters, fără nerv, neforțind aproape deloc și dind impresia că este oarecum resemnat ! Toate partidele ultimului tur s-au încheiat remiză și acest rezultat l-a calificat pe Polugaevski aflat la încheierea meci-turneului de baraj de la Portoroj pe locul II. Rezultatele fiind ale acestui meci-turneu sint astfel următoarele : 1. Portisch — 5,5 pct. 2. Polugaevski — 3.5 pct. și 3. Gheller — 3 pct.După cunoașterea acestor doi ultimi candidați la titlul mondial, s-a putuț proceda la tragerea la sorți a perechilor de mari maeștri ce se vor întîlni în sferturile de finală ale meciurilor turneului candidaților. Tragerea la sorți, conform hotăririi Federației Internaționale de Șah (F.I.D.E.) a avut loc la Moscova. în sala clubului central de șah al U.R.S.S. Conform tragerii la sorți cei opt candidați se vor întilni in următoarele meciuri : Boris SPASSKI (U.R.S.S.) — Robert BYRNE (S.U.A.) : Tigran PETROSIAN (U.R.S.S.) — Lajos PORTISCH (Ungaria) ; Henrique Costa MECKING (Brazilia) — Viktor KORCINOI (U.R.S.S.) și Anatoli KARPOV (U.R.S.S.) — Lev POLUGAEVSKI (U.R.S.S.). După cum se vede, numai într-un singur meci șahiștii sovietici se vor întilni între ei, urmînd ca în celelalte trei dispute să înfrunte candidați străini. Este pentru prima oară de mult timp, cînd între cei opt candidați se află mai mult de unul sau doi jucători din alte țări decîl Uniunea Sovietică, care practic, pînă la meciul de la Reykjavik. (în care americanul Fischer a devenit campion mondial), a deținut o supremație absolută in șah ! Meciurile sferturilor de finală se vor disputa — conform declarației delegatului F.I.D.E., domnul Piter Smidt (Olanda). în luna ianuarie, semifinalele în luna martie iar finala în toamna anului viitor clupă olimpiada pe echipe de la Nisa. Reamintim cititorilor noștri că. în conformitate cu noile hotărîri ale F.I.D.E.. învingători in meciurile sferturilor de finală vor fi acei jucători care vor ajunge primii la cea de-a treia victorie. (Se încearcă astfel limitarea numărului de remize... Să vedem dacă se va reuși !)

FLORIN GHEORGHIU

de partid trebuie să se transpună în viață cu temeinicie.
★Veriga ultimă și cea mai importantă — școala. La Liceul industrial de construcții nr. 4 și la Liceul „Mihail Sadoveanu" funcționează o catedră de educație fizică formată din profesorii Doru Monahu. Cornelia Chirață, Vasile Năstase.„Am înțeles perfect că înce- pîntl din acest an școlar accentul trebuie pus pe mișcarea in aer liber a elevilor — ne relatează profesorul Monahu. Dar aceasta înseamnă că trebuie să ne preocupe serios problema asigurării unui echipament necesar protecției elevilor, dacă vrem să scurtăm cît mai mult 

posibil perioada de sală. Dificultățile principale cu care avem de luptat sint de natură organizatorică : folosirea foarte puțin densă, de către toate clasele, a pauzei a IlI-a pentru gimnastica zilnică (3—4 clase ies imediat. 15 nu ! De unde rezultă că nu toți profesorii care încheie cea de a treia oră, înțeleg importan

t» acestei activități — n.n.) ea și evitarea paralelismului dăunător al unor acțiuni sportive încropite in fugă la consiliile (le sector al pionierilor, de educație fizică, U.T.C.".Despre aceeași nesincronizare dăunătoare prin superficialitatea acțiunilor care se organizează în asemenea condiții, am discutat și la Liceul „Spiru Haret" cu profesoara de educație fizică Mioara Leucuția. „Se obișnuiește să primim dispoziții telefonice. pentru aceeași zi, să trimitem pionieri și uteciști Ia diverse acțiuni sportive organizate în afara școlii. Se înțelege că programul nostru propriu are de suferit înlocuiri sau realizări parțiale...". La același liceu, se poate constata un număr insuficient de ore de educație fizică afectate claselor speciale — 1 oră pe săptămînă și inexistența orelor de colectiv sportiv ! — ca și numai o singură oră rezervată claselor terminale, a

XII-a. Interlocutoarea noastră amintea și de existența unor dificultăți în ceea ce privește concepția necorespunzătoare a unor părinți față de educația fizică a copiilor lor.— în ce fel luptați cu ele 1— Ridicăm problema in ședințele cu părinții...

25—31 octombrie 
„SĂPTĂMÎNA 
ECONOMIEI"Pentru dezbaterea și adoptarea unor măsuri privind organizarea și desfășurarea, in cadrul „Săptămînii economiei", a unor manifestări de larg interes cetățenesc, la București a avut loc o ședință a Comisiei centrale pentru sprijinirea acțiunii de economisire. la care au participat membri ai conducerii unor ministere, instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai presei și radio- televiziunii.în cadrul ședinței, tov. Mircea Popovici, președintele Consiliului de administrație al Casei de Economii si Con- semnațiuni, a trecut in revistă unele aspecte ale activității desfășurate de unitățile C.E.C. in anul 1973 și a prezentat principalele acțiuni prevăz,ute a se desfășura în cadrul „Săptămînii economiei". Membrii comisiei aufăcut propuneri menite săla îmbunătățirea desfășurate decontribuie activitățiiC.E.C. în scopul educării populației in spiritul economiei.în încheierea ședinței a luat cuvîntul tov. Gheorghe Picoș. adjunct al ministrului finanțelor, care a subliniat că realizările importante obținute in toate domeniilede activitate in acest al treilea an al actualului cincinal de dezvoltare generală a țării. creează premise favorabile dezvoltării acțiunii de economisire la C.E.C.

Arma aceasta, singulară, este ineficace după părerea noastră. Venind în întîmpinarea dorinței firești a elevilor pentru sport și mișcare s-ar putea organiza frecvent — sugerăm — acțiuni sportive atractive, cu elemente stimulatorii de concurs, popularizarea recordmanilor școlii, mai multe crosuri decît cele două care se prevăd în calendarul intern pentru acest întreg an școlar. Un singur exemplu, demn de reținut : profesorul Mircea Olartt a luat inițiativa ca elevii claselor unor licee (nr. 7, 24. 34) și școli generale din sectorul I să-și țină oi a de educație fizică Ia bazinul Floreasca prin lecții de înot ! Să nu neglijăm nici rolul profesorului de educație fizică în cancelarie, care ar trebui să aiba un cuvînt mai greu de spus atunci cînd se dezbate problema echilibrării orarului, a supraîncărcării activității elevului.

Mai sînt, desigur, și numeroase alte căi și mijloace prin care profesorul de educație fizică să-și poată îndeplini cu succes nobila și dificila misiune de educator. Cursa contracronome- tru cu timpul a început, cum spuneam, la 17 septembrie 1973...



O. N. U.

Deschiderea dezbaterilor
de politica generalăDeschizind dezbaterile de politică generală din cadrul adunării, ministrul afacerilor externe al Braziliei, Mario Gibson Alves Barbosa, s-a referit pe larg la atmosfera de destindere care caracterizează relațiile internaționale, precum și la unele probleme ale dezvoltării economice, subliniind amplitudinea distanței care separă încă statele industrializate de cele în curs de dezvoltare.Apreciind noua evoluție a situației din Europa ca drept „lăudabilă, meritorie și de o importanță extremă1', el a subliniat că această destindere trebuie extinsă la nivelul întregii scene internaționale. „Această voință politică de pace și cooperare trebuie încorporată în structura și sistemul organizației noastre mondiale. Ea trebuie să ofere, în cele din urmă, o ocazie pentru realizarea scopurilor și principiilor Cartei". El a exprimat, apoi, dezamăgirea guvernului său față de lipsa de rezultate concrete in negocierile pentru dezarmare, în special în timpul ultimilor doi ani, atît în cadrul Adunării Generale, cit și in cel al conferinței Comitetului pentru dezarmare.După discursul inaugural rostit de ministrul de externe al Braziliei, a luat cuvintul reprezentantul țării-gazdă, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger.
Tovarășul 

Gheorghe Rădulescu 
la MoscovaLuni, a sosit la Moscova, pentru a participa la cea de-a 64-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, reprezentant permanent. al României la C.A.E.R.La sosire, el a fost intimpinat de M. Leseciko. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și de N. Faddeev, secretarul C.A.E.R.

Referindu-se la relațiile dintre S.U.A. și O.N.U., el a reafirmat importanța pe care Statele Unite o acordă principiilor și obiectivelor Națiunilor U- mte. Desigur, „asemenea multor altora, poporul american a fost adesea dezamăgit din cauză că organizația nu a fost mai eficace in tranformarea în realizări concrete a speranțelor universale de pace ale fondatorilor ai", a afirmat vorbitorul.Henry Kissinger a afirmat că S.U.A. acționează pentru o pace reală in lume, remarcînd totodată, atmosfera de destindere din lume, subliniind contribuția unor evenimente la această situație, cum ar fi încheierea a- cordurilor cvadripartite asupra Berlinului Occidental, încetarea focului în conflictul din Orientul Apropiat, încetarea războiului în Vietnam, precum și diminuarea relațiilor de confruntarea rigidă care au dominat viața internațională. Pe plan bilateral, Kissinger a reamintit stabilirea de relații constructive cu U.R.S.S., precum și dialogul și schimburile constructive de opinii avute de președintele Nixon cu conducători ai R. P. Chineze. El a subliniat că a- ceastă tendință de destindere a fost sprijinită considerabil de o serie de inițiative regionale, cum ar fi Conferința general- europeană pentru securitate și cooperare, acordurile inter-ger- mane, acțiunea de reconciliere din Asia de Sud. dialogul angajat intre Nordul și Sudul Coreei.

REPREZENTANȚII 
ROMÂN! PRIMIJI 

DE REGELE SUEDIEILa 24 septembrie, reprezentantul președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceausescu, la funeraliile regelui Gustaf al VI-lea Adolf, Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, și ambasadorul României în Suedia. Dumitru Lazăr, au fost primiți în audientă, la palatul regal din Stockholm. împreună cu celelalte delegații străine prezente la funeralii, de regele Carol al XVI-lea Gustaf.Cu acest prilej, in numele președintelui Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu. și al guvernului român, au fost exprimate regelui Carol al XVI- lea Gustaf sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viată a regelui Gustaf al VI-lea Adolf. A fost transmis apoi un mesaj de felicitări noului suveran, cu ocazia urcării sale pe tronul Suediei. .

CONFERINȚA GENERAL EUROPEANĂ
PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE

Au continuat activitățileJ
în organele de lucruîn cursul zilei de luni, au continuat activitățile în organele de lucru ale Conferinței general europene pentru securitate și cooperare.în subcomisia privind aspectele militare ale securității au continuat dezbaterile asupra măsurilor de întărire a încrederii și de creștere a stabilității intre statele europene participante la Conferință. Discuțiile au avut loc cu precădere asupra unor măsuri concrete în acest domeniu, între care, notificarea marilor manevre militare și miș

cări de trupe, precum și schimbul de observatori la asemenea acțiuni. în legătură cu aceasta, s-au purtat discuții privind stabilirea zonelor asupra cărora ar urma să se exercite măsurile preconizate. în cuvintul lor, reprezentanții a numeroase țări s-au pronunțat pentru extinderea sferei de măsuri susceptibile să asigure o consolidare reală a încrederii între state, de natură să netezească drumul spre realizarea obiectivelor dezangajării militare, și dezarmării pe continent.
F#/ masiv de arestări și percheziții

m Chite

La Palatul Wilson din Geneva, continuă lucrările celei de-a 34-a sesiuni a Conferinței internaționale a educației, la care participă 65 de țări, între care și România.în cursul dezbaterilor generale, consacrate marilor probleme ale educației în lumea de astăzi, o atenție deosebită este acordată democratizării invăță- mîntului, numeroși vorbitori pronunțîndu-se pentru sisteme de învățămînt deschise, flexibile, fără bariere de ordin social, național sau de altă natură, care să asigure accesul tineretului la toate formele și nivele de studiu.

Ruguri uriașe ce mistuie cărți și afișe, străzi brăzdate de - camioane pline cu militari înarmați pină in dinți, ecouri de cizme pe caldarîm. oameni mer- gind cu brațele ridicate la ceafă, împinși in spate de țeava mitralierei, blindate rămase în poziție de tragere la încrucișarea marilor șosele — aceasta este, în esență, imaginea pe care o o- feră Santiago de Chile la 13 zile după lovitura militară de stat, relatează agențiile Reuter și France Presse.Forțele militare, care continuă să recunoască persistența unor focare de rezistență, au lansat, incepînd cu duminică seara, o campanie masivă de percheziții și arestări in toate cartierele orașului. înarmați cu automate și bazooka, militarii trec din casă în casă, din apartament în apartament, căutind arme și literatură „subversivă, într-o „adevărată vinătoa- re". cum califică agenția Associated Press urmărirea adep- ților guvernului de Unitate Populară. „Vom percheziționa întregul oraș, suburbie cu suburbie". a declarat, un ofițer, corespondentului agenției Reuter.

Valul masiv de percheziții a fost insoțit de arestări numeroase. Junta militară nu a precizat numărul noilor arestați, dar corespondentul agenției Reuter, citind martori oculari, menționează că, numai în cursul zilei de luni, au fost reținute, în cursul raidurilor, cîteva sute de persoane.Sectoarele capitalei unde au Ioc raidurile respective, relatează corespondentul agenției France Presse, sînt complet încercuite de forțele armate, care interzic accesul oricărui ziarist străin. Reprezentanții presei străine sînt, de asemenea, in imposibilitate de a lua legătura cu răniții, aflați in spitale, numărul lor exact nefiind cunoscut.Acțiunea declanșată de armată a avut drept consecință o creștere bruscă a tensiunii în Santiago de Chile, relatează corespondentul agenției France Presse. Violența loviturii de stat și forța represiunii care a urmat răsturnării guvernului Unității Populare și care mai continuă încă, a creat, în capitala chili-

ană, o atmosferă de panică și de teroare. A crescut considerabil, în ultima zi, numărul persoanelor străine care și-au căutat adăpost în ambasadele din capitala chiliana — menționează agenția Reuter, citind surse diplomatice. în ceea ce privește situația din provincie, știrile continuă să fie parțiale. în conformitate cu regimul stării de asediu, autoritățile militare locale au fost investite cu depline puteri, iar corespondenții de presă pot să pătrundă cu greu în interiorul țării.în legătură cu situația persoanelor arestate, este semnificativă declarația a doi cetățeni ai S.U.A., Adam și Patricia Schesch, eliberați duminică, după ce au fost închiși la Stadionul Național, devenit, in prezent, loc de detenție. Cei doi, care se aflau în Chile pentru a-și pregăti teza de doctorat în istorie și sociologie, declară că au asistat, personal, la execuții în masă. în cursul cărora, la Stadionul Național, erau ucise deodată grupuri de 30—40 persoane.

Luptăm cu arma în mină...
Cu ocazia Festivalului de la Berlin l-am cu

noscut pe ZACARIAS KUPELA, activist al Fron
tului de eliberare din Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.), 
care a avut amabilitatea să acorde un interviu 
ziarului nostru:

Un luptător al 

FRELIMO vorbește 

..Scînteii tineretului’1
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„Marele safari monetar"
leri la Nairobi au început lucrările „mare

lui safari monetar", cum denumea FRANCE 
PRESSE adunarea generală anuală a Fondu
lui Monetar Internațional (F.M.I.) și a Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R.D.). încercînd să estimeze impor
tanța acestei reuniuni, agențiile de presă in
ternaționale relatau prezențele din capitala 
Kenyei: 126 de miniștri de finanțe sau guver
natori ai băncilor centrale, 340 directori ai 
celor mai cunoscute instituții bancare din lu
me, circa 1 000 de înalți funcționari, consi
lieri, specialiști. Observatorii, sosiți la Nai
robi, apreciază evenimentul drept unul din 
cele mai deosebite desfășurate vreodată pe 
pămîntul Africii.

— Care este în prezent 
stadiul luptei de eliberare 
in Mozambic ?— La 25 septembrie se împlinesc nouă ani de cind FRELIMO a declanșat lupta armată împotriva colonialiștilor, luptă care, an de an, s-a dezvoltat continuu, atît cantitativ cit și calitativ. Adică, astăzi «intern in măsură să spunem că FRELIMO dispune de o forță armată organizată, iar acțiunile declanșate an cîstigat în amploare. FRELIMO deține controlul asupra a patru din cele nouă provincii din Mozambic. dintre care Cabo Delgado și Nyassa. au o mare imoortantă strategică. In cifre, asta înseamnă că FRELIMO a eliberat 200 000 km.p. suprafață pe care locuiesc peste 1 200 000 de mo- zambicani. Lupta armată se desfășoară în momenlul actual. în princinal. în provinciile Cabo Delgado. Tete si Nyassa. în provincia Tete acțiunile patrioților sînt concentrate. în special. in zona construcției hidrotehnice Cabora Bassa. de realizarea căreia cercurile colonialiste își leagă speranțele de întărire a pozițiilor pe care le dețin în această nart- a Africii. în luna iunie 1973, FRELIMO. a deschis o nouă zonă de operațiuni militare. denumită „al patrulea front", situată la aproximativ 100 de km nord de cunoscuta rezervație naturală de la Goron- gosa. Tot, în același timp, unitățile FRELIMO au angajat lup

te puternice în cinci provincii : Mungari, Vila Douveia, Mandîa, Buzna și Macossa. Aș dori să e- vidențiez recenta acțiune a detașamentului de tineret din zona Tembue. in urma căreia aproape 200 de soldați inamici și-au pierdut viața, iar clădirea comandamentului colonialist,punctele administrative ca și depozitele de materiale distruse in întregime.
— Care sînt obiectivele 

principale ale FRELIMO, în acest moment ?— Operațiunile militare ale FRELIMO au în vedere, în principal, extinderea războiului îp noi zone, de mare importantă economică pentru portughezi. Pentru lupta armată ca prim obiectiv este distrugerea garnizoanelor colonialiste, a liniilor de comunicație ale inamicului, izolarea trunelor sale. în al doilea rînd, FRELIMO are ca o- biectiv dezvoltarea conștiinței politice din zonele ocupate de portughezi. Ponorul mozambican înțelege că FRELIMO este singura forță care le poate garanta libertatea si independența. Tn zonele ocupate, unde conștiința politică a maselor a sporit, populația sprijină ferm FRELIMO, Iar portughezii răspund prin teroare. Așa se explică masacrul portughez din satul Wiriya- mu din provincia Tete, unde au fost asasinate 400 de persoane, sau cel săvîrșit, la puțin timp

după aceea, în satul Chawola, de aceeași „unitate specială" unde au fost maltratați și exterminați peste 50 de locuitori pașnici, între care femei și copii. Trupele portugheze desfășoară pe teritoriul mozambican un genocid împotriva populației africane : sate întregi cad victime bombardamentelor și distrugerilor, populația este deplasată forțat din localitățile în care trăiește, supusă la torturi, iar prizonierii de război sint u- ciși. Al treilea aspect al programului luptei FRELIMO este intensificarea activității de reconstrucție din zonele eliberate. Paralel cu extinderea luptei armate. FRELIMO pune un accent deosebit pe consolidarea pozi- zițiilor in aceste zone libere din Mozambic, își creează o administrație proprie, extinde rețeaua de școli și puncte sanitare, organizează activitățile agricole. sistemul de desfacere a produselor alimentare pentru populație și mobilizează toate forțele materiale și umane în desfășurarea cu succes a mișcării de eliberare.
— In cei nouă ani de 

activitate ai FRELIMO 
s-au obținut succese in
contestabile. Pe care îl a- 
predați ca fiind cel mai 
deosebit ?— Mobilizarea poporului intr-un front comun împotriva colonialismului portughez. Lupta armată pentru eliberarea și in

dependența Mozambicului este sprijinită, în prezent, de toate categoriile sociale din țară.
— Cum apreciați parti

ciparea tineretului la lup
ta de eliberare și recon- 

. strucție a Mozambicului ?— FRELIMO acordă o atenție deosebită tineretului, care se află în primele l-înduri ale luptei de eliberare, dar și ale reconstrucției țării. Tineretul nostru participă Ia mobilizarea generală a maselor pentru a produce mai multe bunuri materiale destinate consumului din zonele eliberate, dar și aprovizionării frontului. Tinerii depun eforturi fizice transportînd pe jos, pe distanțe foarte lungi, materiale și tehnică de luptă, muniții, alimente necesare combatanților aflați in contact direct cu inamicul. Elevii din cla

sele de liceu și clasele elementare participă la procesul de alfabetizare a populației și au grijă de orfani. Eforturile noastre, ale tineretului din Mozambic, lupta noastră dreaptă pentru libertate și independență găsește o puternică încurajare prin sprijinul frățesc și militant acordat de forțele progresiste și democratice din întreaga lume. In rîndul acestor forțe se numără și tineretul din țara dumneavoastră cu care avem foarte bune relații. Partidul Comunist Român, tineretul României socialiste, ca și întregul popor român, ne acordă un valoros sprijin politic, diplomatic, moral și material, pe ea- re-1 simțim și îl apreciem. Folosesc acest prilej pentru a transmite sincere mulțumiri în numele FRELIMO poporului și tineretului român.
GH. SPRINȚEROIU
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• LA 21 SEPTEMBRIE. Va- Ieriu Georgescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Sierra Leone, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui
Pablo Neruda 
a încetat din viată

Siaka Stevens.• ÎN URMA care au avut loc delegația C.C. al țional de Eliberare din Vietnamul de Sud, condusă de Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al F.N.E., președintele Consiliului Consultativ de pe lingă Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, și oficialitățile egiptene, a fost adoptată hotărî- Tea de a se stabili relații diplomatice Ia nivel de ambasadă între Republica Arabă Egipt și G.R.P. al R.V.S.

convorbirilor la Cairo, între Frontului Na-
• POETUL chilian de renume mondial Pablo Neruda, laureat al Premiului Nobel pentru literatură (1971) și al Premiului Lenin pentru pace (1953), a încetat din viată, duminică noaptea, la o clinică din Santiago de Chile, în virstă de 69 de ani. După cum relevă presă, poetul era

Sovietice. în aceeași zi. au început convorbirile oficiale dintre Alexei Kosighin și Gemal Biedici. președintele Consiliului Executiv Federal goslavia.
Victoria 
generalului

al R.S.F. Iu-
Peronagențiile de grav bolnav.

A. Kosîghin 
la Belgrad la Belgrad,• LUNI, a sosit într-o vizită oficială de șapte zile, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii

• ALEGERILE care au avut loc, Argentina s-au încheiat cu victoria categorică a Juan Peron și a Isabel Martinez de au candidat pentru p eședinte și. respectiv, de vice-

prezidențiale duminică, ingeneralului soției sale.Peron, care funcțiile de

președinte, din partea Frontului Justițialist de Eliberare. Potrivit ultimelor cifre — transmise de agenția , Associated Press — ei au obținut peste 7.36 milioane voturi, reprezentând 61,8 la sută din totalul sufragiilor exprimate. ciștigind în toate cele 25 de circumscripții electorale ale țării, inclusiv în capitala federală. Cu acest rezultat, seste considerabil absolută de voturi, devine, pentru apreședinte al Argentinei.pentru prima dată in istoria a- cestei țări că aceeași persoană obține de trei ori mandatul prezidențial.

TASS, referindu-se Ia o relatare a postului de radio Kabul, cu acest prilej a fost adoptată hotărirea de a fi deferiți unui tribunal militar foștii membri ai guvernului afgan și șefii militari arestați, în legătură eu participarea lor la complotul antiguvernamental recent descoperit.care depă- maioritatea Juan Peron treia oară.Este
« LA KABUL a avut loc, sub președinția șefului statului afgan, președintele Mohammad Daud, o ședință a Comitetului Central al Republicii Afganistan. După cum informează agenția

•LA MUZEUL Culturii din Ciudad de Mexico a avut loc, duminică, in cadrul ciclului „Imagini din lumea noastră", — ciclul de expuneri și conferințe prin intermediul cărora publicului mexican îi este prezentată. în fiecare lună, cite o țară — o manifestare consacrată României. Profesorul universitar Maria de los Angeles Moreno a vorbit, in fața unui numeros public, despre bogăția și varietatea folclorului românesc.

Agenda reuniunii include, intr-adevăr, puncte de interes care vizează, în mod practic, toate statele lumii. Ele se referă la reforma sistemului monetar Internațional, la crearea cadrului adecvat desfășurării schimburilor comerciale în continuă creștere, la măsurile ce se impun pentru sporirea facilităților financiare acordate statelor in curs de dezvoltare. Iată cîteva aspecte ale programelor supuse atenției la Nairobi.Bretton Woods — iulie 1944în urmă cu 29 de ani, 44 de state se întruneau la Bretton Woods, lingă Washington, încercînd să pună la punct un sistem capabil să asigure „stabilitatea ca o condiție fundamentală pentru dezvoltarea normală a relațiilor economice internaționale". Datorită poziției ocupate în ierarhia puterilor capitaliste, a potențialului economic și militar, a prestigiului internațional ciș- tigat in timpul războiului, Statele Unite reușesc să dobindeas- că privilegii : dolarul american devine — alături de aur — principala monedă de rezervă. Un fapt care avea să confere unei monede naționale puterea miraculoasă „de a fi valabilă" în orice Ioc din lumea capitalistă unde se încheiau tranzacții internaționale. Acordul de la Bretton Woods înlesnea Statelor Unite acoperirea tuturor cheltuielilor sale prin simpla emitere de bani proprii, în timp ce celelalte state „beneficiau" de dreptul și obligația de a achiziționa în seituri dolarii americani. La un moment dat s-a petrecut ceea ce era de așteptat. S.U.A. au început să irosească mai mulți dolari decit puteau acoperi cu tot aurul rezervelor federale de la Fort Knox, sau cu alte angajamente forte. Aceasta a fost urmarea faptului că balanța de plăți americană — însumînd în mare parte cheltuieli destinate finanțării războaielor din Coreea și Indochina sau pentru întreținerea trupelor americane din Europa — este, de mai muițl ani, în deficit. în prezent, se spune că circa 160 miliarde de dolari, proveniți atît de pe urma deficitului balanței americane, a unor împrumuturi repetate cît și a investițiilor monopolurilor nord-americane, ar „vagabonda" în Europa, sub forma a- celor capitaluri speculative, care amenință echilibrul fragil al sistemului monetar, constituind în același timp o presiune puternică de accentuare a tendințelor inflaționiste. Aceste fonduri au căpătat denumirea de „eurodo- lari". Acuzațiilor repetate ale vest-europenilor. privind pericolul acestor „eurodolarî", cercurile americane le răspund că a- ceștia ar fi urmările „ajutorului" acordat de S.U.A. statelor vest- europeue și ale necesității de sporire a lichidităților internaționale.Washington. — decembrie 1971Ultimul deceniu și jumătate avea să aducă schimbări vizibile in raportul de forțe între țările capitaliste. Statele Unite conti- nuind să dețină primul loc, resimte din ce în ce mai puternic suflul economie al R.F.G., al „celor nouă" state comunitare, membre ale Pieței Comune, al Japoniei. în această perioadă am asistat Ia deteriorarea accentuată a poziției dolarului. Se vedea din ce în ce mai clar că nici chiar S.U.A. nu puteau rezista unor tentative de subminare a monedei sale. înțelegerile menite a menține cursul dolarului cădeau una dună alta. Susnendarea activității burselor, modificarea taxei de scont, introducerea pieței duble a aurului, nu s-au dovedit capabile să Stăvilească eroziunea dolarului. In 1971, Statele Unite au fost determinate să-și devalorizeze dolarul. Aceeași operație avea să fie repetată 14 luni mai tîrziu. înfr-un interval scurt — moneda care a strălucit la fel ca aurul — era devalorizată cu circa o cincime. Devalorizarea dolarului este, fără îndoială, o ilustrare a justeței tezei formulată în Raportul prezentat Ia Conferința Națională a P.C.R. că în lumea capitalistă au apărut noi centre economice și politice, că acestea sînt în plină afirmare, deter- minind o influență deosebită a- supra vieții internaționale, mutații care implică confruntări intre aceste centre și S.U.A., cit și reducerea monopolului a- cestora din urmă.Momentul recunoașterii necesității devalorizării și al efectuării de facto era in fond și cel al asentimentului la modificarea sistemului monetar.

„Comitetul celor 20“Cu un an în urmă a luat ființă un organism, creat din 20 de reprezentanți dintre țările membre ale F.M.I. Scopul înființării era să se pregătească reforma sistemului monetar. Cele cîteva reuniuni ale comitetului, din care fac parte atît state dezvoltate, cît și în curs de dezvoltare, au dezbătut probleme cheie : principiile echilibrării balanțelor de plăți, modificarea cursurilor valutare, problema convertibilității monedelor și a stabilirii principalelor mijloace de rezervă. Au mai fost abordate problemele privind circulația capitalurilor speculative, depozitele bancare în dolari aflate în străinătate, legătura dintre Drepturile Speciale de Tragere (D.S.T.) și ajutorul pentru dezvoltare.Principalele divergențe dintre țările membre — în special dintre Statele Unite și Franța — s-au referit la echilibrarea ba
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și — ultima — aurul, D.S.T. șl dolarul. Potrivit unor cercuri, ultimele două variante ar întruni un număr crescînd de a- corduri. Cert este — așa cum sublinia într-un interviu acordat de ministrul finanțelor vest-ger- man Helmut Schmidt — în noul sistem monetar, „americanii nu vor mai juca același rol dominant". Problema flotării parităților monetare este un alt mar al discordiei. Țările vest-europe- ne și Japonia sînt favorabile menținerii parităților și cursurilor, întrucît aceasta le-ar permite sporirea competitivității mărfurilor lor, apropiindu-le și mai mult de piața americană. Din contra, S.U.A., sint in favoarea menținerii unor marje de fluctuație cvasi-generale, care te oferă posibilitatea, in condițiile devalorizării dolarului, să pătrundă mai ușor în perimetrul Pieței Comune sau al insulelor nipone. O formulă de nivelare a taxelor de schimb pe criteriul „stabilă dar ajustabilă" a fost reținută de „Comitetul celor 20", ea urmînd a fi definitivată în cursul acestei săptămîni sau cel mai tîrziu în primăvara anului viitor.Confruntarea majorăSpațiul cel mai larg destinat reuniunii de la Nairobi va ft a- fectat problemelor financiare ale țărilor în curs de dezvoltare, ro- ziția pe care o ocupă aceste țâri în cadrul schimburilor economice internaționale, deteriorarea prețurilor materiilor prime, influența negativă a inflației din principalele țări capitaliste dezvoltate asupra economiilor lor naționale, necesitatea sporirii facilităților financiare ce se impun a fi acordate acestor state, determină principalele deziderate ale țărilor in curs de dezvoltare. Aceste țări revendică în primul rînd dreptul de a participa în mod egal la actualele ne
10 TERMENI MONETARI }

1 BALANȚA — --------- ---------------
document 
de obicei1 BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE — este un 
document care cuprinde încasările și plățile, 
de obicei dintr-un an. Se compune din trei 

părți: comercială, a serviciilor și a operațiunilor de capital. 
Poate fi activă (încasări mai mari decit plăti) sau pasivă (plăți 
mai mari decit încasări), Balanța se echilibrează întotdeauna, 
important fiind modul de realizare al echilibrului (din rezervele 
valutare proprii, din credite etc.).

2 CONVERTIBILITATEA — posibilitatea de a trans
forma o monedă în altă monedă sau în 
Astfel, de , , .

dezvoltate ale lumii capitaliste sint convertibile 
tre ele, incepînd din 1958. Dolarul este convertibil în 
aur numai pentru bă noile centrale ale altor țări și în anu
mite condiții, incepînd din 17 martie 1968.

3 DEVALORIZAREA — este operațiunea de modificare 
a parității unei monede. De exemplu, dolarul a fost 
devalorizat în 1971 schimbîndu-se paritatea în aur de la 

1/35 dintr-o uncie de aur fin la 1/38 din aceeași unitate (o 
uncie = 31,103479 gr.). i

4 DREPTURI SPECIALE DE TRAGERE (D.S.T.) — po
sibilitatea pentru diverse țări de a obține credite sau ( 
mijloace de plată prin tiraje din Fondul Monetar In

ternațional, in anumite condiții. Aceste drepturi au fast pre
văzute de Conferința de la Rio de Janeiro, care a avut loc în 
septembrie 1967.

5 FONDUL MONETAR INTERNAȚIONAL (F. M.I.) — 
organism care în prezent grupează 106 țări și care are 
misiunea de a facilita reglementările internaționale, a- 

cordînd D.S.T. in devize, fiecăruia dintre membrii săi, în 
schimbul unei contribuții sau cote-părți la F.M.I., plătibile 
în aur (25 la sută) sau în monedă națională. F.M.I, este or
ganism specializat al O.N.U. România este membră a F.M.I. 
și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucții și Dezvoltare 
din 15 decembrie 1972.

6 LICHIDITĂȚI INTERNAȚIONALE — ansamblul mij- ' 
loacelor — aur, monedă de rezervă sau credite — de ( 
care dispun țările pentru a-și efectua reglementările 

lor exterioare. Se apreciază că actualele lichidități nu ar a- < 
ooperi necesarul.

7 RATA DE SCHIMB — valoarea unei monede în raport 
cu aurul sau dolarul. Acordurile de la Bretton Woods , 

prevedeau că rata de schimb a unei monede trebuie 
să fie fixă, fiecare țară intervenind pe piață spre a-și men- < fine rata de schimb a monezii sale.

8 RATA DE SCHIMB FLOTANTĂ ■— este rata care în ’ 
loc să fie fixată, urmează de la o zi la alta jocul ce- . 
rerii și ofertei. Împotriva adoptării acestei rate se ri

dică unele state cum sînt R.F. Germania și Japonia. 4

9 REVALORIZAREA —• este operațiunea inversă deva- . 
lorizării și constă în majorarea conținutului de aur și, im- ' 
plicit, a cursului oficial al monedei, în raport cu do- j 

larul. După devalorizarea dolarului marca vest-germană, yenul ’ 
japonez etc au fost revalorizate. (

TAXA (RATA) DE SCONT — dobînda oficială pe care . 
o cer băncile centrale la împrumuturile pe termen i 
scurt asupra efectelor 

mentele bancare.

aur. 
exemplu, monedele principalelor țări 

în-

comerciale depuse de stabili-

lanțelor de plăți și modificarea cursurilor valutare. S.U.A. cereau ca țărilor cu sold activ sau deficit exagerat al balanței să le revină responsabilități egale pentru neechilibrarea decontărilor internaționale. în scopul ecnili- brării balanțelor, S.U.A. propuneau, de asemenea, modificarea automată a parităților. Țările europene occidentale, în primul rînd Franța, s-au opus adoptării unor asemena măsuri, datorită caracterului inflexibil și automatismului lor. Ele au propus și luarea în considerație a situației economice interne din fiecare țară, apreciind că responsabilitatea dezechilibrului monetar internațional revine în primul rînd S.U.A., care nu a luat decizii rezonabile, la timp, care să pună capăt deficitului cronic al balanței sale de plăți. Se pare că Ia reuniunea din iulie a Comitetului s-a ajuns la un compromis în această problemă.Un alt nod al disensiunilor se referă la standardul monetar pe care se va întemeia noul sistem. Au fost emise mai multe opinii conform cărora la baza noului sistem monetar ar trebui așezată una din următoarele variante : aurul ; D.S.T. ; aurul și D.S.T. ;

gocieri privind sistemul monetar, precum și stabilirea unor norme de conduită financiară care să le pună la adăpost de noi seisme monetare, să le fie asigurate condiții pentru participarea echitabilă la avantajele care decurg din comerțul internațional.Astfel, recenta Conferință a miniștrilor finanțelor din 32 de țări membre ale Commonwe- alth-ului sublinia, in comunicatul final, că „instabilitatea monetară are consecințe grave, m mod particular pentru statele în curs de dezvoltare. Este de dorit ca reuniunea F.M.I. de Ia Nairobi să acorde «Comitetului celor 20» directivele necesare pentru rezolvarea, in cursul anului viitor, a principalelor probleme puse de reforma monetara, într-o manieră echitabilă, in special pentru țările în curs de dezvoltare".Pe baza propunerilor „Comitetului celor 20", a dezbaterilor, se crede că se va putea trece de Ia faza expunerilor de poziții. la aceea de negocieri, crista- lizîndu-se primii pași in direcția unei reforme monetare, care in final să reflecte cit mai fidel realitățile lumii contemporane.
IOAN TIMOFTE
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