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Ședința Comitetului 
Executiv al C. C. al P. C. R.

In ziua de 26 septembrie a.c. a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

La ședință au luat parte, ca invitați, 
membrii guvernului, precum si alți activiști 
de partid și de stat.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
a prezentat o informare amplă in legă

tură cu recenta vizită oficială efectuată in 
Cuba, Costa Rica, Venezuela, Columbia, 
Ecuador și Peru, precum și despre convor
birile purtate cu președintele Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Senghor, și vizita 
neoficială de prietenie făcută in Maroc.

Pe marginea informării au luat cuvîntul 
numeroși participanți. In cuvîntul lor, vor
bitorii au apreciat importanța istorică a 
vizitei, și-au exprimat deplina satisfacție 
și aprobare față de rezultatele acesteia și 
s-au angajat să depună eforturi pentru 
realizarea tuturor înțelegerilor și acorduri
lor convenite.

Participanții au dat o înaltă apreciere 
și au evidențiat în mod deosebit activita
tea remarcabilă desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cursul acestei 
vizite, contribuția sa hotărîtoare la aplica
rea în viață a politicii interne și externe 
a partidului șl statului nostru, elaborată 
de Congresul al X-lea al partidului.

In legătură cu vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in America Latină, Comitetul 
Executiv a adoptat in unanimitate o ho- 
tărire specială care se dă publicității.

Comitetul Executiv a rezolvat, de aseme
nea, unele probleme ale activității curente.
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HOTÂRIREA 
Comitetului Executiv al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român 
cu privire la vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în unele țări 
latino-americane

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român a luat cunoștință 
cu vie și profundă satisfacție de 
rezultatele deosebit de pozitive 
ale vizitei pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a intreprins-o, între 
29 august și 20 septembrie 1973, 
în Cuba, Costa Rica, Venezuela, 
Columbia, Ecuador, Peru.

Comitetul Executiv dă o înaltă 
apreciere activității remarcabile, 
bogată în rezultate, desfășurată 
de secretarul general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
sol al prieteniei și solidarității 
poporului român cu popoarele 
vizitate, cu toate popoarele A- 
mericii Latine, contribuției sale 
de excepțională însemnătate în 
promovarea politicii externe a 
partidului și statului nostru ela
borată de Congresul al X-lea al 
P.C.R.

Comitetul Executiv evidenți
ază și de această dată rolul esen
țial care revine în elaborarea și 
realizarea întregii politici exter
ne a României secretarului ge
neral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care, 
printr-o activitate. susținută și 
plină de pasiune, prin spirit de 
inițiativă, dinamism și înalță 
competență, servește pe deplin 
interesele poporului român, idea
lurile de pace și progres social, 
de colaborare și înțelegere între 
națiuni, cauza socialismului și 
comunismului.

Eveniment de importanță isto
rică în dezvoltarea relațiilor Ro
mâniei socialiste cu aceste țâri, 
• izita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a constituit o puter
nică manifestare a prieteniei și 
colaborării româno-latino-ame- 
ricane, a hotărîrii de a întări so
lidaritatea in lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentnț drep
tul popoarelor de a-și făuri in 
mod suveran destinul, potrivit 
voinței și aspirațiilor proprii.

Comitetul Executiv își exprimă 
deosebita satisfacție pentru fap
tul că vizita a confirmat ou 
pregnanță respectul, prețuirea și 
prestigiul de care se bucură în 
aceste țări România, succesele 
sale pe drumul construcției so
cialiste, politica sa externă con
sacrată extinderii colaborării cu 
țările socialiste, cu țările in curs 
de dezvoltare, cu celelalte țări 
ale lumii, promovării în relații
le dintre state a principiilor in

ÎNALTĂ, UNANIMĂ APRECIERE 
FATĂ DE ISTORICA VIZITĂ

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
iN AMERICA LATINĂ

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. (Pagina a V-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

Secretar General al Partidului Comunist Român

Am primit telegrama Dumneavoastră de felicitare cu oca
zia convocării celui de-al X-lea Congres național al Partidu
lui Comunist Chinez și a realegerii mele în funcția de pre
ședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chi
nez. In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Chinez, vă exprim sincere mulțumiri.

Urez poporului român ca, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în frunte cu Dumneavoastră, să obțină con
tinuu noi victorii în construirea socialismului, în lupta împo
triva imperialismului, pentru apărarea independenței națio
nale ți a suveranității de stat.

MAO TZEDUN,
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez ,

dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, 
dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpin pe bogățiile naționale, 
de a-șî făuri viața așa cum o 
dorește.

în același timp, vizita a prile
juit cunoașterea nemijlocită a 
proceselor revoluționare, a adin- 
cilor transformări social-politice 
care se petrec în America La
tină, a dorinței popoarelor de pe 
acest continent de a-și asigura o 
dezvoltare de sine stătătoare, de 
a-și afirma cu putere identitatea 
proprie, independența și suvera
nitatea națională, de a pune ca
păt relațiilor vechi de inegali
tate și de a stabili cu toate sta
tele lumii rilații întemeiate pe 
principiile noi de egalitate, e- 
chitate și avantaj reciproc, care 
să le asigure un loc demn în 
rindul națiunilor întregii lumi.

Comitetul Executiv apreciază 
că vizita a constituit o puternică 
afirmare a ideilor socialismului, 
a forței sale de atracție, demon- 
strînd ce poate realiza un popor 
stăpin pe destinele sale, care 
depune eforturi pentru creșterea 
bunăstării și fericirii sale, pen
tru făurirea unei vieți demne, 
libere și independente.

Convorbirile cu conducătorii 
statelor vizitate, întîlnirile cu 
populația, cu reprezentanți ai 
maselor largi populare, declara
țiile comune și alte documente 
semnate, acordurile și înțelege
rile convenite au pus în mod 
strălucit în evidență ideile că
lăuzitoare ale politicii externe a 
partidului și statului nostru de 
solidaritate activă cu toate ță
rile angajate pe calea dezvoliă- 
rii de sine stătătoare, a progre
sului economic și social.

In cursul vizitei au fost puse 
temeliile unei conlucrări trai
nice, îndelungate între România 
și țările respective, pe plan eco
nomic, politic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii. S-a 
afirmat dorința comună de a a- 
dăuga vechilor tradiții ale relați
ilor reciproce realitățile noi ale 
lumii de astăzi, de a intări so
lidaritatea în lupta comună pen
tru dezvoltarea economică și 
socială, consolidarea indepen
denței și suveranității, pentru e- 
dificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Comitetul Executiv apreciază 
ca deosebit de importante 
intilniriie tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii parti
delor comuniste și muncitorești 
din țările vizitate, expresie a 

poziției consecvent internațio
naliste a partidului nostru, a 
hotărîrii sale de a-și aduce con
tribuția la întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

De asemenea, relevă însem
nătatea convorbirilor purtate cu 
reprezentanții altor partide po
litice, cu candidați Ia alegerile 
prezidențiale din unele țări, cu 
conducători ai sindicatelor, ai 
mișcării de tineret și studen
țești, ai altor forțe progresiste 
și patriotice. In cursul acestor 
convorbiri, a fost salutată 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in țările vizitate, au 
fost exprimate adeziunea față 
de rezultatele vizitei și voința 
de a contribui la aplicarea in
tegrală a acordurilor și înțele
gerilor convenite.

Comitetul Executiv consideră 
că, prin întîlnirile și contactele 
largi cu partidele politice, cu 
reprezentanți ai vieții publice și 
obștești, cu populația, a crescut 
importanța politică a vizitei care 
a constituit totodată o manifes
tare internaționalistă, de spriji
nire a forțelor progresiste și 
democratice, o contribuție activă 
la creșterea influenței socialis
mului în lume, Ia întărirea 
frontului antiimperialist.

Comitetul Executiv apreciază 
că rezultatele vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in unele țări 
din America Latină, au confir
mat întru totul justețea și realis
mul orientărilor politicii interne 
și externe stabilite de Congre
sul al X-lea și de Conferința 
Națională a P.C.R. din 1972, au 
demonstrat valabilitatea analizei 
și concluziilor partidului nostru 
privind tendințele și mutațiile 
din viața internațională.

Comitetul Executiv aprobă in 
unanimitate rezultatele vizitei, 
documentele semnate, acordurile 
și înțelegerile încheiate, care 
corespund întru totul intereselor 
poporului român, ale popoarelor 
latino-americane, ale cauzei co
laborării și păcii în lume.

Comitetul Executiv trasează 
Consiliului de Miniștri, ministe
relor și organizațiilor economice 
sarcina de a întreprinde imediat 
toate măsurile necesare pentru 
realizarea în cele mai bune 
condiții a prevederilor acestor 
acorduri și înțelegeri, referitoare 
la dezvoltarea colaborării și 
cooperării cu aceste țări, în 
domeniile convenite : petrolier, 
minier, geologic, energetic, al 

l construcțiilor de mașini, agricul- 
• turii etc.

SOCIETATEA ARE NEVOIE 
DE VALORI; ȘCOALA 

TREBUIE SĂ I LE DEA I
Acad. CRISTOFOR SIMIONESCU, 1 RECTORUL

rector al Institutului politehnic din Iași

DESCHIDE RUBRICA I ARE CUVÎNTUL
— Cum apreciați, ca profesor, 

contribuția studenților la mersul 
treburilor într-un institut ?

— Personal, am beneficiat e- 
fectiv de ajutorul asociațiilor 
studenților prin acel'canal al 
reprezentanților lor în senate 
și consilii profesorale. Au fost 
primiți aici cu afecțiune și pre
zența lor este pozitivă. De cu
vîntul studenților se poate teme' 
doar acela care se simte vino
vat pentru persistența unor stări 
de lucruri negative, dascălul a- 
devărat, însă, nu, nu se teme. 
Nu cred că e rău să spun, to
tuși, că, la început — și poate 
că situația mai dăinuie și acum

In vederea unei mai bune cu
noașteri reciproce, a apropierii 
dintre popoarele noastre, Minis
terul Educației și Invățămintului, 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, să 
ia măsuri pentru amplificarea 
schimburilor de vizite și expe
riență între instituțiile și oame
nii de știință, artă și cultură, 
între școli și universități, pentru 
a extinde și intensifica siudierea 
limbii și literaturii popoarelor 
latino-americane și, in același 
timp, pentru a face mai bine 
cunoscute pe continentul Iatino- 
american cultura și civilizația 
românească.

Comitetul Executiv stabilește, 
totodată, să se vină în întîmpi- 
narea dorinței unui număr 
crescînd de tineri din America 
Latină de a studia în România : 
în acest sens, să se mărească 
numărul burselor puse la dispo
ziția acestora.

Comitetul Executiv hotărăște 
să se întreprindă măsurile ne
cesare pentru întărirea relații
lor internaționaliste cu parti
dele comuniste și muncitorești 
din aceste țări, pentru dezvolta
rea raporturilor de prietenie și 
colaborare cu celelalte partide 
și organizații politice, cu care 
s-au stabilit contacte în timpul 
vizitei, cu toate forțele sociale 
și politice care luptă pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare, 
pentru progres economic și 
social.

Comitetul Executiv recomandă 
Marii Adunări Naționale, Fron
tului Unității Socialiste, Uniu
nii Generale a Sindicațelor, U- 
niunii Tineretului Comunist, U- 
niunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Consi
liului Național al Femeilor, 
Uniunilor de creație, Uniunii 
ziariștilor, tuturor organizațiilor 
de masă și obștești din țara 
noastră să amplifice și să adîn- 
cească legăturile cu instituțiile 
și organizațiile similare din ță
rile latino-americane.

Comitetul Executiv își expri
mă convingerea că vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
America Latină corespunde pe 
deplin atît intereselor poporu
lui român cit și intreselor po
poarelor din țările vizitate, con
stituie un aport de preț la 
afirmarea ideilor de progres și 
dezvoltare de sine stătătoare a 
popoarelor, la avintul luptei 
împotriva imperialismului, co

pe alocuri — prezența studenți
lor în organele de conducere ale 
facultăților și institutului a fost 
minimă — fizică, uneori ; timidi
tatea lor venea din. faptul că se 
găseau într-un for condus de 
profesori și nu le era ușor să 
treacă peste handicapul lipsei 
de experiență.

— Poate că timiditatea ori 
unele din reținerile studenților 
se datorează reținerilor față de 
ei venite din partea profesori
lor...

— Se poate, nu zic nu. Dar 
eu cred că lucrurile evoluează 
în sens bun, că studenții își a- 

lonialismului șl neocolonialicmu- 
lui, la cauza păcii, destinderii și 
colaborării în întreaga lume.

★
Comitetul Executiv a luat, de 

asemenea, cunoștință cu satis
facție de rezultatele intilnirii 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, și Leopold Se
dar Senghor, președintele Re
publicii Senegal, intilnire care 
a deschis calea spre o largă 
colaborare între cele două țări 
și popoare. Comitetul Executiv 
apreciază că desfășurarea unei 
activități mai intense în vede
rea extinderii colaborării mul
tilaterale dintre România și 
Senegal, întărirea legăturilor 
de prietenie și colaborare din
tre Partidul ' Comunist Român 
și Uniunea Progresistă Sene- 
galeză slujesc interesele celor 
două țări și popoare, cauza pă
cii și progresului în lume.

Luind cunoștință de rezultate
le vizitei în Maroc a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, de 
convorbirile purtate cu șeful sta
tului marocan, regele Hassan 
al II-lea, șl alte personalități 
politice, de acordurile privind 
colaborarea economică, tehnică 
și științifică încheiate în cursul 
vizitei, Comitetul Executiv își 
exprimă satisfacția și aproba
rea deplină, apreciind că aces
tea corespund intereselor celor 
două popoare, contribuie Ia în
tărirea prieteniei și conlucrării 
româno-marocane. Relevînd bu
nele rezultate ale cooperării 
dintre România și Maroc, în
deosebi in domeniile minelor, 
agriculturii, sănătății și invăță
mintului, Comitetul Executiv 
stabilește ca ministerele și or
ganizațiile economice intere
sate să întreprindă măsurile 
cuvenite pentru dezvoltarea șl 
diversificarea cooperării ro
mâno-marocane, prin realiza
rea de obiective industriale și 
a unor proiecte specifice pre
văzute in planul cincinal al 
Marocului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Maroc se inscrie 
in politica României Socialis
te de a dezvolta relații bune, 
de prietenie, colaborare și soli
daritate cu țările africane, cu 
toate statele care luptă pentru 
o dezvoltare independentă, pen
tru progres economic și social, 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismu
lui, pentru o lume a păcii și 
colaborării intre popoare.

duc cota lor de contribuție la 
conducerea facultății. în biroul 
senatului și al facultăților, 
studenții ne furnizează informa
ții de preț despre cursuri care 
nu sînt corespunzătoare, despre 
lipsuri în procesul de învățămînt 
și defecțiuni în administrație, 
vin cu soluții. Lucrez de multă 
vreme cu studenții și niciodată 
n-am avut rețineri față de ei. 
Dimpotrivă, cînd a fost vorba 
de luat măsuri, de sancționat, 
de îndreptat o stare de lucruri

LUCRETIA LUSTIG

(Continuare In pag. a ll-a)

Legumele, pină la ultimul gram, trebuie strinse din grădini.

ÎN PLINA 
CAMPANIE

• Sutele de mii de elevi și studenți, aflafi la muncile patriotice, se evi
dențiază în campania culesului • Unitățile agricole din 8 județe ale 
țării au raportat încheierea recoltării florii-soarelui • Se lucrează în 

schimburi prelungite la semănat • Spațiile de depozitare se cer asigu
rate în volum corespunzător cu recoltele bune din această toamnă.

ACESTEA SINT PRINCIPALELE ASPECTE PE CARE REDACTORII 
NOȘTRI, AFLAȚI LA FAȚA LOCULUI, LE SUBLINIAZĂ.

\—
/n pagina a 3-a

Sub ochiul indiferentei, 
niște băieți „nevinovați" 

furau... milioane! ’
O echipă operativă a serviciului miliție! municipiului Tulcea 

condusă de căpitanul Gheorghe Ignat a efectuat zilele trecute, 
Ia solicitarea redacției noastre, un control atent al salariaților 
care ieșeau pe poarta principală a întreprinderii de industriali
zare a peștelui (I.I.P.) din localitate, la sfirșltul a trei schimburi 
succesive.

Desigur, în întreprindere lu
crează mulți oameni cinstiți, 
a căror probitate morală nici 
nu mai trebuie pusă la îndoia
lă. Și totuși, iată că, în ciuda 
numărului foarte mare al a- 
cestora, au fost depistate un nu
măr destul de mare de persoane 
care dăduseră cinstea pe rușine 
și de la care au fost confiscate 
200 kg. pește de mai multe sor
turi și sub toate înfățișările, 
corespunzător stadiului tehno
logic de producție în care fu
seseră sustrase : pește întreg, 
bucăți crude sau gata prăjite, 
conserve. Au mai fost găsiți și 
unii care încercau să iasă pe 
poartă cu importante cantități 
de hîrtie superioară — destina
tă ambalajului fin — și chiar 
cu... seînduri de toate dimensiu
nile.

Un calcul sumar și iată că, 
dacă lucrurile se petrec de obi
cei așa, asta înseamnă că pe 
poarta principală a I.I.P, se 
scurge anual cel puțin o jumă
tate de milion de lei. Discutind 
despre o asemenea stare de lu
cruri s-au auzit și voci care 
spun că pe poartă sînt scoase 
(de către cei necinstiți, bineîn
țeles) fleacurile, mărunțișurile, 
că aceia care au mai multă ..ex
periență" nu mai trec prin fața 
portarilor, ci își expediază „re
colta" trimițînd-o peste gardu
rile întreprinderii, pe la malul 
Dunării, pe la depozitele frigo
rifice și chiar în autocamioane
le de marfă care transportă în 
mod ilicit serioase cantități de 
produse finite al căror preț urcă 
la sume foarte mari.
. Apreciate ca atare, faptele 
relatate ne-au produs uimire : 
cum este posibil, ne-am între

bat, să se practice la asemenea 
proporții un jaf în avutul sta
tului ?

Nimic mai firesc nu ni s-a 
părut decît să ne adresăm direct 
făptașilor :

Paraschiva Carp, 22 ani, sec
ția I : — Am mai luat pește 
și nu ne-a spus nimeni că nu 
e voie.

Cornelia Gavrilov, 25 ani, sec
ția a Ii-a : — Dacă nu era mi
liția economică, portarii noștri 
nu ne controlau nici cu ochii.

Violeta Alexe, 17 ani secția a 
Il-a : — Ne dau voie șefii de 
secție să luăm. Iau și ei, mult 
mai mult decît noi.

Consemnate cu exactitate, de
clarațiile confirmă ceea ce, de 
fapt, bănuim : sustragerile din 
avutul statului sînt rezultatul 
atitudinii de gură-cască a con
ducerii întreprinderii, a ires
ponsabilității unor tovarăși, a 
lipsei lor de exigență în instau
rarea unei discipline ferme 
pentru apărarea avutului ob
ștesc.
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y

PE TEME
CETĂȚENEȘTI

Ne prezentăm, deci, cu con
cluziile raidului la directorul 
I.I.P., tovarășul Cojocaru Iancu. 
Ne așteptam, cel puțin, la re
grete. Dar, culmea ! Dumnealui 
știe de aceste sustrageri, ba mai 
aduce și completări 1

— Vina aparține șefului ser
viciului administrativ. Am să-1 
sancționez...

Foarte bine, să se ia măsuri. 
Dar ce-a făcut tovarășul direc
tor pină acum ? Cine este acel 
șef de serviciu care taie și spîn- 
zură sub ochii tuturor ?

îl căiutăm, deci, pe șeful ser-

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

(IN PAG. A V-A)
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OBIECTIVELE
PRIORITARE

ALE ORGANIZA
ȚIILOR U.T.C.

Campania agricolă, 

investițiile si 
adunările de

dare de seamă si alegeri
In această perioadă a anului, cînd rodul holdelor se cere cu

les fără intirziere, cind 1973, acest an hotăritor al cincinalului, a 
intrat deja tn ora ultimelor socoteli, in această perioadă cind ale
gerile in organizațiile U.T.C. bat ia ușă, organizațiilor revoluțio
nare de tineret le revin. în aceeași măsură, Isarcini sporite, 
solicitind o concentrare și o dozare a eforturilor corespunză
toare. Pentru a afla cum se reflectă exigențele acestei perioade 
în munca unui comitet județean al U.T.C., ne-am adresat tova
rășului Mircea Purenciu, prim-secretar al Comitetului județean 
Mureș al U.T.C.

Interviu cu
MIRCEA PURENCIU,

prim-secretar al 
Comitetului județean 

Mureș al U.T.C.

Red. : Tovarășe prim-secre
tar, v-am ruga să caracteri
zați in citeva cuvinte munca 
comitetului județean al U.T.C. 
și direcțiile pe care ea se 
axează în această etapă în 
care ne aflăm.

M. P. : In trei cuvinte : cam
pania agricolă, investițiile și ale
gerile. Ceea ce ar trebui să în
cercăm să ne caracterizeze în a- 
eeastă perioadă este tocmai a- 
eeastă preocupare pentru adap
tare. pentru mobilizarea tutu
ror forțelor asupra obiective
lor prioritare. Sîntem ajutați 
in această direcție de munca 
pregătitoare pe care ani fă
cut-o, încă de la începutul a- 
nului, cind, cu prilejul lan
sării întrecerii uteciste. un 
număr de colective ale comite
tului județean s-au deplasat în 
organizațiile cele mai impor
tante, realizind o activitate com
pletă de bilanț, de concentrare 
ș> de clarificare, direcționind in 
acest fel activitatea pe o lungă 
perioadă de timp.

Red. Pentru că unul din 
obiectivele prioritare enu
merate la început il consti
tuie campania agricolă, cum 
este organizată in județ 
munca uteciștilor în sprijinul 
campaniei ?

M.P. : încă de la sfirșitul anu
lui școlar, noi aveam repartizați 
pentru a efectua practica în uni
tăți agricole 5 520 de tineri. A- 
vind acest cadru, am antrenat 
încă aproximativ 8 000 de tineri 
la campania de recoltare, astfel 
incit acum avem repartițiile (ca 
loc de muncă. perioadă etc.) 
pentru 13 469 de uteciști. elevi 
și studenți, in afara celor din 
întreprinderile industriale. De a- 
semenea. sintem pregătiți să 
mobilizăm suplimentar, dacă va 
fi nevoie, studenții din anul III 
de Ia Institutul pedagogic și stu
denții din anul VI de la Facul
tatea de medicină.

Red : Această concentrare 
asupra campaniei, firească și 
necesară, nu întrerupe cumva 
activitatea curentă de orga
nizație ? Nu se riscă o sin-

■ copă pe care o vom resimți 
ulterior ?

M. P. : Nu, pentru că, în fond, 
noi nu am făcut altceva decit să 
„transplantăm" activitatea din 
sala de clasă pe ogoare, păs- 
trind intactă structura organiza
țiilor. Avem organizate trei ta
bere de muncă patriotică. Ia 
Batoș. la Apold și la Albești, ta
bere în care elevii lucrează la 
recoltarea fructelor și în legumi
cultura, în serii de 15 zile. în a- 
eeste tabere, avînd asigurată 
o bază materială satisfăcătoare, 
putem organiza desfășurarea 
unor seri de dans. întreceri 
sportive, intîlniri cu factorii lo
cali de conducere, informări 
politice etc. Sistemul lor de 
organizare și caracterul lor 
deschis — Ia activități par- 
ticipînd și tinerii din satele în
conjurătoare — fac ca aceste 
tabere să fie adevărate centre 
ale activității de tineret. Mai 
mult, această campanie agricolă 
oferă ocazia celei mai realiste 
verificări a liderilor organizației 
(prezenți sau viitori) aici verifi- 
cîndu-se capacitățile lor organi
zatorice. puterea lor de muncă. 
Cit privește elevii și studenții 
necuprinși în aceste tabere, ei 
se deplasează zilnic cu autobu
zele. La nevoie vom trece 
la organizarea adunărilor de 
dări de seamă și alegeri chiar 
acolo, la locul lor de muncă. De 
altfel și instruirile sînt concepute 
la fel.

Red. : Care este rolul acti
viștilor comitetului județean 
al U.T.C. în campania agri
colă și cum contribuie ei la 
îmbinarea acestei activități 
practice cu sarcinile curente 
pe care Ie.au în sectoarele de 
care răspund ?

M. P. : Activiștii urmăresc, 
practic zi de zi, activitatea tine
rilor in campanie, eficiența mun
cii lor, menținînd legătura eu 
factorii locali de răspundere. în 
același timp, ei urmăresc res
pectarea condițiilor de muncă și 
viață prevăzute în contractele 
încheiate, interesindu-se de to
tul, incepînd cu modul de ser
vire a mesei și terminind cu a- 
sigurarea spațiilor pentru des
fășurarea diferitelor activități.

Red. : Concentrarea forțe
lor în agricultură, are un 
corespondent în concentrarea 
activiștilor în acest sector ?

M. P.: Strict organizatoric vor
bind, nu. Nu, pentru că am pă
strat activiștii în sectoarele și 
zonele de care răspundeau și 
pînă acum. Putem însă vorbi de 
o concentrare a preocupărilor lor 
asupra campaniei.

Red. : Dar ce timp mai a- 
fectează ei, atunci, aspecte
lor politico-organizatorice 
ale muncii lor ?

M. P. : Poate mai puțin, ca 
timp, dar nu de mai slabă cali
tate, intrucît am cerut activiști

lor noștri permanent să îmbine 
problemele secției cu cele de 
sector.

Red. : Activiștii teritoriali 
sînt aglomerați în această 
perioadă, deci, cu sarcini su
plimentare, avind de urmă
rit și activitatea uteciștilor 
— elevi și studenți — de
plasați în agricultură. Ce fac 
insă, spre exemplu, activiștii 
de la secția școli, cei căro
ra' „le-au plecat" organiza
țiile în această perioadă 1

M. P. : In primul rind, și ei 
au, in mod obișnuit și nu doar 

, acum, organizații de care 
răspund in afara problemelor 
de secție. în plus acum ei fac 
o adevărată muncă de dispece
rat : întocmirea tabelelor, a gra
ficelor și a repartizărilor elevi
lor și studenților pentru cam
pania agricolă, revenind in sar
cina lor directă. Vedeți, spre 
exemplu, pe masă la mine ta
belele eu situația pe clase ți pe 
grupe de vîrstă, pentru a în
tocmi o justă repartizare a ele
vilor în teren, in funcție de di
ficultatea muncii. Tot ei men
țin o legătură permanentă cu 
inspectoratul școlar și cu direc
ția agricolă, pentru a avea o si
tuație la zi a necesităților și a 
rezultatelor.

Red. Să ne referim acum 
la o altă campanie, cea în
dreptată spre impulsionarea 
investițiilor. Ce ne puteți 
spune in acest sens ?

M. P. : Prioritare la niveiul 
județului sint lucrările de in
vestiții de la Combinatul de în
grășăminte chimice „Azomureș". 
Aici activează tineri aparținind 
mai multor întreprinderi de con
strucții și de montaj din țară, 
ceea ce ereează unele dificultăți 
in coordonarea activității lor. Ani 
ajuns, pînă in cele din urmă, la 
soluția unui comitet U.T.C. co
ordonator, la nivelul construc
torilor, ceea ce a dus Ia o vizi
bilă îmbunătățire a activității. 
Totodată, deși schema organiza
torică nu prevedea expres acest 
lucru, am detașat un activist de 
Ia Comitetul municipal Tg. 
Mureș al U.T.C. care să se 
ocupe de îndrumarea întregii ac
tivități, atit in ceea ce-i pri
vește pe tinerii constructori, cit 
și în ceea ce privește colabora
rea lor cu tinerii combinatului. 
Am creat, totodată, front de 
lucru pentru tinerii din oraș 
care fac muncă patriotică aici, 
astfel incit zilnic aproximativ 59 
de tineri din diverse alte între
prinderi dau acum ajutor la fi
nalizarea acestei importante .in
vestiții. Pot spune că „lunile in
vestițiilor" ce au loc acum ne-au 
obligat să gîndim mai organizat, 
mai concret, să ne dimensionăm

mai bine eforturile in funcție de 
priorități. Este încă un prilej de 
afirmare a personalității organi
zațiilor.

Red : Mai concret, cum 
sprijină totuși comitetul ju
dețean al U.T.C., activiștii 
săi, această activitate ? Care 
este rolul lor ?

M. P. ■ Un rol de coordonare 
și de informare. în rest cerem 
și invățăm organizațiile să gin- 
dească singure. Activistul este 
liantul eforturilor lor, este cel 
ce sprijină și îndrumă ținînd 
seama de propriile angajamen
te ale organizațiilor. Sprijin di
rect acordăm acolo unde se 
ivesc probleme ce depășesc 
sfera competențelor organiza
țiilor, intervenind pe lingă fac
torii responsabili.

Red : Organizația trebuie 
acum să aibă în vedere și 
pregătirea deschiderii noului 
an de învățămînt. politic. 
Cum se acționează în acest 
sens ?

M. P. : Cred că învățămintul 
politic nu este în afara celor 
trei teme prioritare aminti
te, ci legat direct de acestea, 
ele avind un permanent sub
strat și ecou politic, vorbind 
insă de aspectele organiza
torice ale pregătirii noului 
an de învățămînt politic, trebuie 
să spunem că avem deja stabi
liți propagandiștii și propune
rile de teme la alegere. Pentșu 
a le finaliza, am stabilit ca fie
care propagandist să participe 
la adunarea de alegeri a organi
zației de care răspunde — pri
lej de a o și cunoaște ca nivel 
de pregătire și ca sferă de pre
ocupări — supunînd apoi dezba
terii, în aceeași adunare, propu
nerile tematice. Astfel, incă de 
la început, activitatea noilor bi
rouri în domeniul muncii de e- 
ducație politică și ideologică — 
va fi pe deplin clarificată.

Red. : în ceea ce privește 
pe neuteciștii din sfera de 
cuprindere a organizațiilor, 
ce v-ați propus pentru atra
gerea lor la învățămintul po
litic ?

M. P. : O muncă susținută de 
convingere. în fond, totul se re
duce la a le explica nu atit că 
vor participa la învățămintul 
politic, ca o obligație, ci Ia a le 
explica rolul și locul acestuia în 
formarea lor completă. Bineîn
țeles, această activitate este 
strins legată de preocuparea 
organizațiilor U.T.C. pentru an
trenarea lor pe toate planurile 
la viața de organizație.

MARIAN GRIGORE

Intreprinderea mecanică din Cîmpulung Muscel. Tinerii, ală
turi de întreg colectivul de muncă, depun eforturi susți

nute pentru realizarea integrală a sarcinilor de producție.

Noapte și zi non

poate că aceste 
schițează începu- 

„polițiste" ? 
„mister"

.— Am revenit de cîteva ori, la 
diverse ore, pentru a privi două 
din ferestrele unui nou bloc 
din cartierul Titan. Același re
zultat : de fiecare dată, îndără
tul dreptunghiurilor de sticlă se 
zărea lumină, 
stop 1

Veți crede 
prime rîiiduri
tul unei însemnări 
Eroare ; ; ascund un 
mult mai... palpabil, care poate 
fi denumit crasă neglijență, de
zinteres față de avutul obștesc.

— Intr-adevăr, ne relatează 
președintele Asociației locatari
lor din blocul M 19 (str. Ulieru- 
lui 28-32), Ion Nicolescu, cei doi 
tineri locatari de la apartamen
tul 72, soț și soție, se află, tri
mestru de trimestru, în fruntea 
listei de consum electric. (k- 
ceasta deși ocupă un aparta
ment de numai două camere și, 
din cîte știm, nu desfășoară Ia 
domiciliu vreo activitate specia
lă. care ar necesita un consum 
de energie electrică ieșit din 
comun). Comitetul de bloc le-a 
atras de cîteva ori pînă acum 
atenția —• fără succes însă — 
asupra acestei situații.

— Care este, totuși, cauza pen
tru care, în apartamentul 72, 
lumina electrică arde, în gene
ral, 24 de ore din

— Nu poate fi 
gură : neglijența.

Sunăm la ușa 
lui 72.

24? 
decit una gin-

apartamentu-

ORAȘUL FĂRĂ LEGENDĂ
Legenda orașului a fost tihna 

lui. Veacurile l-au așezat la în
crucișare de drumuri, lăsînd anii 
să curgă pesfe case modeste, rîn- 
duite ca nervurile unei frunze 
mai răsărite, de o parte și alia 
a străzii principale, primind 
pruncii la naștere și petrecînd 
pașnic ultima suflare a bătrtni- 
lor, într-o cumințenie devenită 
dintru început lege pentru colțul 
acesta de țară. Zilele se înșirau 
vara muiate de arșiță ji înțepate 
de ger, iarna, și ar fi semănat leit 
fără această perindare de tim
puri, așa cum erau aidoma nop
țile, începute devreme, înainte să 
apună ultima geană de soare pe 
turla bisericii din mijlocul tîrgu- 
lui. Era, lăcașul durat întru cre
dință singurul capriciu de senieție 
pe care și-l îngăduiseră localni
cii și unicul semn de orientare a 
celor în trecere prin aceste ți
nuturi.

Celelalte așezări nu-și încume
tau prea sus fruntea, ferestrele 
însîngerate de mușcate trebuiau 
să-și aștearnă lacom privirea pe 
fețele umblătoare ale străzii, sub 
falduri imaculate picurau suspi
nele fetelor îmbătrînite înainte de 
vreme, gata orictnd să-și dăruie 
mina și zestrea unui amploiat 
obosit, ivit ca o minune târzie în 
veghea mistuită de așteptare a

iatacului, lingă leandri în floare 
și oglinzi împîclite de ani. Așa 
era el, orașul răcorit pe înserat 
de miresme călătorite dinspre 
podgoriile Nicoreștilor, așa era el 
târg fără vîrstă și fără miracole, 
cutreierat leneș la o margine de 
apa Bîriadului și umezit doar, 
înspre celălalt capăt de caligrafia 
tremurată a Tecucelului, 
cu nume împrumutat 
botezul locului, 
lui erau aidoma 
emoții, molcomiți 
port de timpul același, curați și 
răbdători ca însăși monotona lui 
transparență.

Cînd a început să se întâmple 
ceva pe locurile acestea, sortite 
de veacuri somnului netulburat

rtu 
din 

iar oamenii 
traiului fără 
în vorbă și

„Risipitorii"
la... domiciliu

— Am dori să vă cerem 
cîteva lămuriri în legătură cu 
consumul de energie electrică 
pe care îl „realizează" aparta
mentul dv.

— Dacă sînteți de Ia I.D.E.B., 
replică indispusă gazda, Mihae- 
la Colbeci, să știți că sîntem la 
zi cu plata luminii.

— La dv. lumina electrică 
funcționează aproape în per
manență.

— Noi plătim lumina pe care 
o consumăm. Ce importanță are 
dacă, eu sau soțul meu, uităm 
să o stingem uneori ? Nu sîn
tem doar singurii în această 
situație : vecinii de la „78“ fac 
la fel...

„Justificarea" 
apartamentul 72, 
milia Petreanu ; 
Iară). Să vedem 
consecința reală 
talitățî care, din păcate, poate 
fi întîlnită și la alți numeroși 
locatari.

— Formele acestei risipe, des
tul de frecvente încă, sînt — 
relatează V. Sprințescu, tehni
cian principal în cadrul între
prinderii de distribuție a ener
giei electrice din Capitală — 
doar aparent minore. De fapt, 
ele produc serioase dificultăți 
în sistemul de alimentare cu 
energie electrică. Supraîncărca
rea consumului electric, dato
rată in mare măsură unor si
tuații de tipul celor la care vă 
referiți, Implică eforturi de

pe care 
cu senină- 

socotindu-se prin aceasta 
răspundere.

este aceeași la 
cit și la 78 (fa- 
discutie simi- 
însă care este 

a acestei men-

muncă și cheltuieli materiale 
inutile. Dispeceratul național 
conectează, de cite ori aceste 
pseudo-solicitări o impun, nu
meroase agregate de rezervă ; 
acoperirea consumurilor depuse 
de către acestea costă cu mult 
mai mult decit banii 
abonatul îi achită 
tate,
absolvit de orice
De asemenea,' acoperirea acestei 
risipe deliberate, implicind 
aruncarea de mii și mii de ki
lowați in mod inutil în liniile 
de distribuție ale rețelei „auru
lui alb“, afectează curba de 
consum prin crearea de dificul
tăți in a satisface. în timp util, 
solicitările constante, atit de 
importante, ale unităților indus
triale.

După cum se vede un simplu 
calcul aritmetic, o înmulțire, 
ne-ar putea releva dimensiu
nile acestui aparent insigni
fiant „consum al neglijenței". 
Desigur, omului civilizat al so
cietății noastre îi este specific, 
printre alți indici, și acela de 
consum de „aur alb". La adă
postul 
ceastă 
tului 
tratată
pită. Becul care, într-una din 
încăperile locuinței, arde fără 
rost — așa cum se întîmplă, de 
pildă, în cîteva apartamente 
din blocul M 19 — ne păgubeș
te deopotrivă pe toți.

ANDREI BARSAN

unor false justificări a- 
însemnată parte a avu- 
obștesc nu poate fi însă 
cu superficialitate, risi-

de întâmplare, primii au simțit 
încordare, bătrînii. S-au așter
nut in pragul dughenelor, au ve
nit la stradă din tihna afumată 
a micilor ateliere, s-au strins ală
turi, arhanghelii cărunți de pe 
Strada Mare, cit mai aproape 
unul de altul, așa să-i găsească 
lucrul acela fără nume pe care 
îl presimțeau ca ploaia, bătînd, 
înainte de a începe, în oasele lor 
ostenite.

„Se face fabrică la marginea 
târgului... Și un parc... Și școală 
specială pentru lucratul pămân
tului... Pe firul Șiretului începe 
un Combinat... și... Vorbele ajun
seră înainte, fără să liniștească 
oamenii, răscolind neobosit ca
sele, răvășind pe înserat tihna 
străzii, alungind nopțile la locul 
lor și neașteptata învălmășire de 
timpuri a ținut chiar după ce zi
dul fabricii s-a desprins de pă- 
rriînt, roșu ca cea mai constantă 
certitudine pentru neliniștea ora
șului, după ce primii fii ai ogoa
relor au transpirat în palmă con
deiul înscriind cu el taine gîndite 
pentru sporul belșugului, după ce 
în poala podului construit de 
Saligny peste mersul Șiretului 
s-au aciuat monștri de fier, care 
răzbeau inima trunchiului și-i 
stivuiau carnea uscată netezind-o 
în rinduri drepte, pregătite anu
me pentru a doua viață a lemnu
lui și a oamenilor.

Apoi au simțit încordarea tim
pului, tinerii. Altfel decît părinții 
și bunicii lor, ocolind memoria 
acestora sau oprind din ea pu
ținul pe care îl trăiseră fără 
să-l înțeleagă, chiar ei, cei năș
eați odată cu deșteptarea orașu
lui.

Bilanțurile sînt rare, timpul 
ni-l destinăm mai degrabă înain
tării și totuși, iată, în primăvară, 
Tecuciul și-a chemat la el, fiii. 
In preajma locurilor unde Conachi 
închina neobosite ofrande poetice 
inegalabilei sale Zulnia și unde 
mai apoi a răsunat la pas copita 
Pisicuței gata s-o apuce „pe dru
muri de munte" s-a săvîrșit cea 
mai recentă aducere aminte. 
Orașul și-a adunat în primăvară

fiii, nu doar pentru a-i cerceta 
încă o dată — academician, pro
fesor universitar, medic de seamă, 
inginer destoinic, poet, actor — 
ci ji pentru a se arăta lor, în 
adevărata și uimitoarea lui ti
nerețe, 9 000 de tineri dar nu 
numai ei, ci toți oamenii locului, 
aceia care compun forța de 
muncă a patru întreprinderi de 
interes republican, aceia care 
înalță plăsmuiri edilitare în pas 
cu timpul schimbat al locurilor, 
aceia care vindecă și învață, în
drumă și organizează ritmul.

Vzina de reparații auto, cea 
mai nouă deocamdată din cetă
țile industriale ale orașului. Me
dia de vîrstă — 21 de ani. de 
trei ori mai mult decît stă în
scris pe certificatul de naștere 
al uzinei. Locul III pe țară la 
acțiuni voluntar patriotice, 320 
de tineri evidentiati în întrece
rea socialistă, eaonomii de metal 
și piese, după primele luni ale 
acestui an în valoare de 12 229 
lei, Cifre, repere seci pe fișa 
biografică a tinerei întreprinderi. 
T raduse înseamnă drumuri. 
Traiectorii începute odată cu 
nașterea fabricii. Cheorghe Sandu 
a venit de la Hunedoara unde 
învățase timplăria. Nu i-a plăcut, 
prea mult mirosea a metal locul 
ca tânărul să nu-i călătorească 
mireasma înapoi, lingă vatra pă
rinților. A devenit electrician 
montatar. la Vzina de reparații, 
începutul ei a fost și-al lui, iar 
stângăciile debutului i-au ambi
ționat calea, pregătindu-i vic
toriile : o mașină de frezat cr>- 
lector-electromotor, gîndită d.) 
muncitorul nemulțumit de ritmul 
încet impus de confecționarea p» 
rind a cîte uneia din cele 23 de 
lamele ale colectorului. „Nu pu
team da o .mașină fără colector. 
Pierdem 20 000 de lei". Acum 
sînt bani cîștigați. Gheorghe 
Sandu mai are o inovație. O pre
gătește pe a treia. Serile, serile 
scurte ale orașului sînt veghe 
lingă bancul de lucru, sau liniște 
atentă în sala de studii. Tinerii 
muncitori învață. Lumina se sfîr- 
șește târziu pe filele deschise , 
cunoașterii.

Fetele visează departe de li- i 
niștea parfumată a iatacului. 1 
Mîinile, păsări moarte odinioară li 
înainte de vreme sînt arcuș 1 
neobosit pe coarde mecanizate, 
gindurile-aripi, tinerețea-cute- 
zanță neobosită. Fetele și băieții 
târgului de altădată dau vîrsta 
orașului de azi. Omul care ii 
urmărește cu părintească atenție 
și severă încredere, tovarășul * 
Vasile Dumitru, prim secretar al 
Comitetului municipal Tecuci al 
I’.C.R. ni-i mărturisește copărtași 
ai efortului, animatori ai înțele
surilor de azi ale muncii și giranți 
fermi ai exigentelor răspunsuri de 
mâine.

Trei deoenii au tulburat som
nul nefiresc al orașului, vinde- 
cîndu-l. 
ceea < 
ursească 
care să-l individualizeze în călă
toria prin timp, păstrîndu-i 
tânără — bătrânețea.

Trei decenii i-au dat 
ce secolele au uitat să-i 

la naștere: o legendă

SOFIA SCORȚARU
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colaborarea cu studenții a fost 
foarte interesantă. Ei sint mai 
duri decît noi, cei vîrstnici și 
au un spirit de dreptate măi 
ferm. Noi, maturii, obișnuim . să 
operăm cu măsuri tranzitorii, 
mai- blînde adesea, pe cind ei 
sint mai radicali. Uneori au 
dreptate, alte ori nu, dar toc
mai relația de colaborare pro- 
fesor-student conduce spre e- 
chilibru, spre măsura cea mai 
bună. Noi luptăm ca studenții 
să nu cunoască confuzii, să fie 
drepți, exigenți, dar trebuie să 
acceptăm că tineretul de 20—25 
de ani gindește în felul său 
nu poate fi silit să gîndească 
mintea celui de 50 de ani. 
acceptăm că generația care 
ridică acum este capabilă să-și 
aducă o contribuție de valoare 
la construcția propriei cariere, 
a viitorului propriu, ca și la per
fecționarea școlii în care învață. 
Este foarte important pentru 
formația lor, pentru educație să 
știe că învestim în ei asemenea 
încredere.

— Le va face plăcere o ase
menea pledoarie.

— Nu este o pledoarie, ci o 
realitate care se impune. Cola
borarea cu studenții trebuie pri
vită in perspectivă. Cei care 
poartă învestitura de „reprezen
tanți" sint, in general, virfurile 
studențimii ; cel puțin așg se pe
trec lucrurile la noi : sint aleși 
studenții cei mai buni, activiști 
de asociație. Dintre aceștia, noi 
ne recrutam, mai tirziu, cadrele 
facultățilpr, așa că includerea 
lor în organismele instituției nu 
reprezintă numai o manifestare 
a democratismului școlii noas
tre, ci și un mod de a ne forma 
cadrele în focul muncii, sub în
drumarea noastră, în colective 
de conducere, ca să vadă cum 
se pun problemele, să ia parte 
la stabilirea deciziilor, reflec- 
tînd singuri dacă o hotărire e 
bună sau nu. Tinerii care au 
fost ca studenți și oameni ai ac
tivității sociale devin prodecanii 
și decanii facultăților noastre, 
sînt trimiși apoi la specializare, 
în țară ori în străinătate, pentru 
ca la experiența cîștigată în 
muncă de conducere să adauge 
o mai mare competență științi

fică. Pot exemplifica cu actualul

și 
cu 
Să 
se

prorector al institutului răspun
zător de . activitatea științifică, 
care este un fost activist al or
ganizației de tineret.

— Adesea studenții sesizează 
că atunci cînd intră in facultate 
nu încetează să fie, într-un fel, 
tot elevi. Au dreptate ?

— Au dreptate. Studentul 
nostru rămine într-un mare pro
centaj elev — nu numai în anii 
mici, ci și în anii mari de stu
dii. Tînărul devine student și nu 
simte diferența dintre școală și 
facultate pentru că și acolo se 
predă și aici, și acolo se ascultă 
și aici se cam ascultă ; nu se dau

itudentului și depășirea specia
lități.

— Da. Dacă, spre exemplu, 
profesorii n-ar asculta după li
tera cursului, dacă notițele n-ar 
fi constituit uneori singurul ma
terial după care se învață pen
tru examen. Dacă profesorul 
n-ar considera că materia lui 

. este cea mai Importantă, întru- 
cît fiecare -crezînd acest lucru, 
tratează de pe această poziție 
relația sa cu studentul și-i cere 
să rețină foarte mult. In ase
menea condiții, îi știrbește tînă- 
rului din posibilitățile unei 
munci intelectuale la nivel stu-

SOCIETATEA
ARE NEVOIE
DE VALORI

teze, dar se dau lucrări de con
trol... Aș cuteza să spun că, u- 
neori, se deosebesc de ei ca foști 
elevi, mai mult prin reuniunile 
care au loc sau datorită fap
tului că . se duc, cum se spune 
aici, în Iași, la „T.B.C." — unde 
este tabac, cafea și nu mai știu 
ce, și discută acolo, cumva, pro
blemele lor la nivelul unor ma
turi. Cred că este o carență a 
școlii superioare.

— Care se poate corecta insă...
— îmi pare rău că trebuie să 

spun, dar noi nu cultivăm în 
măsură suficientă dragostea stu
dentului pentru o cultură enci
clopedică dincolo de profilul spe
cialității pe care o învață. Școa
la superioară îi dă tinărului 
multe cunoștințe, dar în dome
niul în care va lucra. Ar trebui 
să reușim să-i creștem pe stu
denți într-o atmosferă mai aca
demică, proprie sfirșitului de 
secol XX.

— în acest caz, se pune pro
blema raportului dintre timpul

dențesc. Altfel ar fi dacă n-am 
menține metode, din . școala de 
cultură generală, cum este obli
gativitatea frecvenței la unele- 
cursuri la care* n-ar fi tocmai 
necesară. Noi, ca dascăli, știm 
că nu se întîmplă rar ca studen
ții să meargă prin rotație, să se 
sacrifice prin rotație la cursu
rile proaste, și acceptăm tacit 
situația. Firesc ar fi să-i lăsăm 
să beneficieze mai mult de un 
timp pe care să-l utilizeze după 
propria capacitate și să-l învă
țăm cum s-o facă, nu să le fu-, 
răm din timp cu obligații care 
nu se justifică integral. Tînărul 
ar deveni mai mult student și 
ar fi tot mai puțin elev, i-am 
putea pune pe umeri mai multă 
responsabilitate pentru cum se 
formează. Cită vreme vom a- 
vea tineri care după terminarea 
facultății se pot lipsi de hrana 
spirituală, rămînînd la' ceea ce 
au învățat pentru seminar și 
examen, plafonîndu-se, înseamnă 
că școlii ii lipsește ceva.

— S-ar părea că totul depinde 
In chip exclusiv de școală.

— Eu nu exclud problema 
propriei discipline a tinărului 
devenit student. Merg chiar mai 
departe și observ că o parte a 
studenților se complac în preo
cupări sterile, care nu folosesc 
nimănui. Nu elimin preocupările 
caracteristice vîrstei, dorința 
de distracție, de voie bună, de 
recreere. Abuzul mă supără. Nu 
știu cum am face să cultivăm 
mai puternic la tînăra generație 
ambiția. Am senzația că tinerii 
sint mai puțin ambițioși să de
vină valori și o masă destul de 
mare se complace să trăiască la 
mijloc. Poate lipsa aceasta de 
ambiție vine și de acolo că nu 
se cultivă suficient vîrfurile — 
in școală și chiar după aceea, 
că promovarea valorilor nu este 
bine pusă la punct. Cei care se 
situează in frunte ar trebui mai 
mult stimulați. La absolvire, 
însă, nu se face mare deosebire 
între acela care a terminat prin
tre primii ori a luat de șase ori 
premii la olimpiade și cei din 
plutonul de mijloc. Consider că 
trebuie să ne gîndim la acest 
aspect dacă dorim să avem ti
neri cu ambiția de a se forma 
ca valori și să muncească pen
tru a produce valori. O societate 
ca a noastră are nevoie de ase
menea capacități și școala tre- 

■ buie să i le dea.
— Deși anul de învățămînt a 

început de mai multe zile, vă în
treb. înainte de a vă mulțumi 
pentru timpul acordat, ce le do
riți studenților in acest an 
versitar ?

— Să pășească în sala 
cursuri cu aceeași emoție 
care pășesc eu în fiecare an, 
și cum în fiecare an aș lua-o 

început. Le-aș dori să ajun- 
cind vor fi de vîrsta mea să 
gîndească cu satisfacție la a- 
care au trecut, să privească 

plăcere în urmă și să nu gă-

Pentru reporter mirarea 
fost insă și mai mare cînd a 
văzut că la comitetul munici
pal U.T.C., concluziile anchetei 
noastre au produs o... surpriză 
totală.

— Cum, au fost depistați și 
tineri ? a venit întrebarea, care 
nu putea fi decît a unor tovarăși 
lipsiți total de contactul cu 
realitățile acestei fabrici.

Uite că au fost ! Cităm, pen
tru informarea domniilor lor, 
nume și cantități. Urmează con
cluziile organului municipal :

— Există cu adevărat o doză 
de dezinteres în ceea ce pri
vește educația muncitorească,

uni-

de 
cu 
ca 
de

la 
gâ 
se 
nii 
cu 
sească acești ani pătați cu vreo 
nedelicatețe săvîrșită față de 
școală. Aș vrea ca studenții să 
știe că. este absolut obligatoriu 
— dacă vrem să realizăm o so
cietate mereu mai bună, 
perfecționată, ca ei să 
buni. Să aibă virtuțile 
dar să nu aibă carențele

mai 
fie mai 
noastre, 
noastre.

O a- 
Ver- 
„Pu- 
vîritacei tineri care au __

avutul statului. Ca și 
ridică și dînsa din

viciului administrativ. El, vino
vat ? El dă vina pe cei opt 
portari din subordine care, zice, 
fie că nu pot, fie că nu vor 
«ă-și facă datoria.

— Am să-i sancționez ! a- 
daugă și el.

Hai, deci, la portari. Portarii 
ridică din umeri : „Asta e“, ar 
însemna gestul lor.

Stăm de vorbă și cu secretara 
comitetului U.T.C. din întreprin
dere, inginera Gabriela Ver- 
binski.

— După cum ați observat, mă 
atenționează secretara, au fost 
descoperiți puțini tineri care au 
sustras pește. Pentru că fetele 
au o credință : dacă sînt prinse 
se fac de rușine, le știe tot ora
șul și nu se mai mărită.

„Liniștitoare" explicație, 
sigurăm însă pe inginera 
binski că nu au fost deloc 
țini"
mina în 
portarii, 
umeri :

— Eu 
nu este 
din fabrică, se justifică ea.

„Le-am spus" — iată o ati
tudine care, oricît ar fi de bi
nevoitoare, arată 0 stare pasivă, 
neconformă cu atitudinea unui 
tovarăș investit cu sarcini de 
conducător poliție.

In esență, directorul făcuse 
același gest atunci cind l-am 
întrebat ce a făcut întreprinde
rea în ceea ce privește educa
ția propriilor salariați, în afară 
de unele sancțiuni 
ale contractului de

— Știm și noi că 
suri administrative" 
te, ne spune șeful 
miliției municipiului Tulcea, to
varășul maior Victor Musteăță. 
Dar prea puține au fost respec
tate. Adevărul este că la I.I.P. 
sub formula acestor „măsuri" 
se ascunde o atitudine toleran
tă și condamnabilă în ceea ce 
privește sustragerile, începînd 
de la șefii de echipe și termi
nind cu conducerea. Vina sus
tragerilor pornește, deci, di
năuntru, șl cei responsabili tre
buie să răspundă și să-i gă
sească rezolvarea. Pe cit înțe
leg. tovarășii de la I.I.P. n-au 
auzit de munca de prevenire a 
unor fenomene.

le-am spus mereu că 
voie să scoată produse

și desfaceri 
muncă.
unele „mâ- 
au fost lua- 

serviciului

Sub ochiul
indiferenței

comunistă a salariaților de la 
întreprinderea de industrializa
re a peștelui, confirmă primul 
secretar, tovarășul Luchian Ia- 
cob. Se face vinovat și comi
tetul U.T.C. pe întreprindere de 
această situație. Vom propune 
ca activitatea inginerei Verbin- 
ski să fie serios analizată la 
următoarele alegeri. Vom intro
duce autocontrolul utecist in- 
terfazic și vom intensifica mun
ca de propagandă în ceea ce 
privește formarea unei demni
tăți muncitorești uteciste 
tentice, constructive 
sigente.

Cuvinte 
aplaudat, 
tr-adevăr, 
jutor în instaurarea climatului 
de cinste în această întreprin
dere. El trebuie, deci, să acțio
neze. Bineînțeles, însă, nu nu
mai organizației U.T.C. îi re
vin aceste îndatoriri. Fiind cu 
totul surprinși de, anemia con
damnabilă a directorului unită
ții, de atitudinile de părtași la 
hoție ale altor responsabili de 
tot felul nu ne putem opri sur
prinderea că tovarășii de la ju
deț intervin atît de puțin, că nu 
fac o problemă din această si-

au-
și intrau-

demne de 
poate, în-

energice,
U.T.C.-ul
să dea un serios a-

tuație, că privesc cu un ochi in
diferent cum nenUmărați „mină 
lungă" fac jaf de milioane din 
avutul tuturor. Tuturor vrem să 
le .reamintim că atunci cînd 
..Proiectul de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste" preci
zează că : „Membrii de partid, 
tinerii comuniști au obligația 
patriotică și morală ele prim 
ordin de a lupta cu toată ho- 
tărirea împotriva furtului din 
avutul obștesc, a delapidărilor, 
a distrugerilor de bunuri publi
ce — acte profund antisociale, 
care lovesc in interesele po
porului, ale fiecărui cetățean" 
— apoi aceasta este o obligație 
intr-adevăr, a tuturor. Aplicind 
cu strictețe legile care prote
jează avutul obștesc, toți — de 
la muncitori Ia director pînă la 
conducerea județului — nu tre
buie să uite că importantă este 
în primul rind instaurarea unul 
climat demn și cinstit de mun
că și de viață pentru toți sala- 
riații, în spiritul codului mora
lei comuniste anterior citat.

Dar, pentru a ajunge aici tre
buie mai întii să punem mina 
și să facem. Nu să ridicăm din 
umeri.
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I NSȚANTANEE PE FRO NTUL RECOLTE1

Se seamănă cu toate torțele...

Cu puțin timp in urmă au arătat multă rîvnă în pregătirea militară, acum dezvoltînd o tra
diție, participă cu toată hărnicia la strinsul recoltei de porumb.

Drumul fructelor către consumatori începe odată cu așezarea lor in lădițe de către miiniie har
nice ale culegătorilor.

INSTANTANEE PE FRONTUL RECOLTEI
J

Recolta este bună
Cum

ne-au sur- 
ce denotă o

x a •va îngrijiți
adăpostiți?

în raidul nostru 
prins unele aspecte 
insuficientă preocupare, mergînd 
în unele locuri pînă la lipsa de 
responsabilitate, pentru asigura
rea unor spații de depozitare co
respunzătoare pentru noua re
coltă.

RACATĂU, județul Bacău : La 
cooperativa agricolă de producție 
cîțiva meseriași încearcă deabia 
acum să ridice un pătul pentru 
porumb. Afară este frig și lucrul 
merge cam greu. Și culesul po
rumbului se desfășoară intens. 
Meseriașii ne spun că mai au 
de realizat încă un patul, dar 
nu au din ce pentru că nimeni 
nu s-a îngrijit de procurarea 
materialelor. Ceva mai tîrziu, 
tovarășul Ion Gutt, președintele 
unității, după motivările de ri
goare, cum că „e foarte greu cu 
materialele astea de construcție", 
ne dă asigurări că în cîteva zile 
se vor strădui să le procure. Nu 
noi avem nevoie de asigurări to
varășe președinte, ti membrii 
cooperatori care trebuie, prin 
grija dumneavoastră, să aibă la 
adăpost sigur rodul strădaniilor 
lor.

MIHALCENI, județul Vran
cea : Față de necesarul planifi-

Circulă în această parte a ță
rii o zicală : via salvează moșia. 
„Este vorba, desigur, în primul 
rînd — ne explică inginerul Ion 
Dobrescu, directorul întreprin
derii — de valoarea în sine a 
producției de struguri pe care 
o dă via, marfă mai scumpă, ca 
să zic așa, decît alte produse 
agricole. Pentru munca noastră 
însă, această „marfă" are ■ un 
preț mult mai ridicat. La po
rumb, cu toată voința și truda 
noastră, nu reușim să facem 
planul ; n-am avut apă suficien
tă pe canale ; numitele „condi
ții de irigare" rămînind mai 
mult la discreția cerului. Și ce
rul a fost cam vitreg cu nisipu
rile noastre zburătoare."

Eforturile sînt îndreptate ast
fel spre cele 774 ha' de vie cu 
rod bogat, evaluat recent la 
8 000 kg la hectar, față de 6 470 
cît prevedea planul inițial. Dar 
pentru ca eficiența să fie ma
ximă, la adunatul strugurilor e

$ ■

Un raid întreprins in județele Bacău,
Vrancea, Buzău, arată că mai sint 
unități agricole pentru care toamna 

a sosit prea devreme

cat pentru depozitarea porum
bului știuleți, la baza de recep
ție de aici nu s-a asigurat decît 
o treime din spațiu. Mai erau de 
montat încă 5 pătule de metal 
și peste 20 de pătule de tip „Ar
geș". Materialele nu lipsesc ; stau 
orinduite frumos în curtea ba
zei în așteptarea constructorilor 
care întîrzie să sosească (nefiind 
chemați de nimeni). Nici utila
jele necesare preluării și conser
vării existente aici nu s-au bu
curat de îngrijirile cuvenite.

RACĂCIUNI, județul Bacău : 
Ne atrage atenția un șir lung 
de autocamioane și atelaje. Este

vorba de lunga așteptare pe care 
trebuie să o îndure cei veniți să 
predea sfecla de zahăr în punc
tul de preluare de aici al fabri
cii de zahăr Sascut. Scurte inter
viuri cu șoferii de autocamioane: 
„Trebuie să așteptăm aici cel 
puțin două ore pentru că ne ia 
tara și după ce descărcăm. Ar 
trebui să se stabilească un co
eficient pentru cantitatea de pă
mînt pentru a cărei cîntărire mai 
așteptăm încă o dată 
timpul de staționare 
mătăți”. (Gheorghe 
C.A.P. Orbeni) ; „Nu 
mal mult de 3 curse

la Sadova
de un ritm zilnic de lu-
45 de vagoane — ceea

nevoie 
cru de 
ce ar asigura recoltarea întregii 
suprafețe în 10 zile. Această ne
cesitate au înțeles-o și cei 350 
de elevi, veniți aici în ajutor, 
de la Liceul de îmbunătățiri fun
ciare și Școala profesională 
M.I.A., din Craiova. S-a încercat 
pe cît posibil asigurarea tutu
ror condițiilor. Elevii locuiesc în 
cîmp, — la punctul Ogrin — în 
mijlocul podgoriei. încăperile 
fermei s-au transformat în dor
mitoare bine amenajate, dotate 
cu instalații sanitare și apă cal
dă. Lipsa de salopete a fost su
plinită cu costume de prot.ecție 
de la întreprindere. Mese bo
gate și gustoase întăresc zil
nic capacitatea de efort. Tocmai 
de aceea ni s-a părut flagrantă, 
în primele două zile, dispropor
ția dintre condițiile create 
rezultatele i___ 11. f—1
tuații cînd normele n-au 
realizate nici în proporție de 25

'r și 
muncii. Au fost si- 

fost

Din clipa cînd
apune floarea

soarelui
rasare

Toamna nu începe totuși 
odată cu scuturarea frunzelor. 
Toamna începe odată cu, cu
lesul fructelor. întîia frază ce 
compune certificatul de naștere 
al toamnei rămîne fără îndoia
lă proverbul care hotărăște că 
toamna se numără bobocii._ Iată 
o axiomă care pentru lucrătorii 
tineri și vîrstnici ai ogoarelor 
din județul Iași respinge orice 
tentativă de a face demonstra
ții teoretice pentru că prover
bul trăiește mereu,cu putere de 
a se ilustra. Și în județul Iași 
din ziua întîi a campaniei de 
toamnă, de cînd s-a trecut cu 
toată forța la cules, satele ș-au 
mutat parcă în cîmp. Zeci 
de tone de legume, cartofi și 
floarea-soarelui culese de la 
Cișcăreni și Șipote sînt, așa 
cum ni se spune, un semn că 
zeci de hectare de recoltă și-au 
luat deja adio de la cîmp, aici 
într-o cooperativă agricolă care 
și anul acesta rivalizează cu al
tele pentru primele locuri pe ju
deț. Este însă la fel de impor
tant și faptul pe care tinărul 
inginer Comănaru, directorul 
S.M.A. Șipote și locțiitorul se
cretarului U.T.C. pe comună, 
ține să ne rămînă în memorie 
o dată cu impresionantul răsă
rit al stelelor : „Dacă tractoa
rele se aud este semn că a în
ceput să bată în pieptul cîmpu- 
lui deja inima viitoarelor recol
te". La Miletin, totul 
pregătit cum se 
Tractoarele așteaptă, 
moș Mihai Crăciun ne 
bie să mal zăbovim pe locurile 
unde timp de 20 de ani a învă
țat „să scoată dulceață din pă-

■ “ sîntem
care 
Pro

ne

este 
cuvine, 

dar deși 
îm-

mînturile sărăturate", 
chemați de drumul 
ni-1 arată 
bota. Aici 
răsplătesc drumul Dunîndu-ne 
în față aproape 500 de coo
peratori aflați la scosul cartofi
lor. 500 din care 200 sînt de la 
Ciulinești veniți în ajutorul ce
lor de la Probota. dună ce au 
recoltat sfecla de pe 40 de hec
tare. La Stejărie, mecanizatorii 
Gheorghe Chistol și Mitru a lui

pa
stelele spre 

zorile zilei

griul
Fuștei fiind actorii unui 
menea măreț spectacol.

— Orzul ? Orzul l-am 
sub pămînt. Vedeți acolo

scăpat 
supra

fața acea de 30 de hectare, pen
tru masă verde și mai încolo 
încă 70 hectare. Fiți sigur că vă 
veți întîlni cu el la toamna, 
mai tîrziu sau poate în primă
vară.

La primăvară poate ne vom 
întîlni și, după hărnicia cu care 
lucrează Mircea Matei și Nică 
Onofraș, sîntem de pe acum si
guri că ne vom întîlni și că 
boabele de griu culcate în pă- 
mîntul unei suprafețe de 500 de 
hectare pe care însămînțările au 
început intens. Același griu 
care își cere de pe acum im
petuos dreptul de a deveni mai 
mult culcîndu-se la vreme în 
pămînt scosese la Victoria pe 
tarlalele cultivate cu floarea- 
soarelui mai bine de peste 400 
de cooperatori, mulți și puțini 
în același timp. Oricum toată 
suflarea cît este în comună și 
la chemarea comitetului comu
nal U.T.C. și elevii și studenții. 
Se cer eliberate 200 de hectare 
pentru griu și jumătate din a- 
ceastă suprafață a și fost eli
berată.

La Cornești, meleagurile na
tale ale poetului Dimitrie An
gliei reeditau cu simboluri noi 
ceea ce o dată a putut să inspi
re pe un poet al florilor, a pune 
floarea-soarelui pe o suprafață 
de 150 hectare, dînd dreptul să 
răsară griul, în timp ce la fer
mele I.A.S. Miroslava, de la Ie- 
zăreni și Țibănești orzul a luat 
deja pămîntul în stăpînire pe o 
suprafață de 200 de hectare.

Răminem siguri din itinera- 
riul străbătut, prinși încă su
fletește în arcul efortului ade
sea supraomenesc pe care oa
menii îl fac și în această cam
panie dintr-o firească obișnuin
ță și convingere. Răminem însă 
intr-un anume fel și noi cu o 
convingere și anume că am 
aflat o nouă lege de măsură a 
timpului : din clina cînd anune 
floarea-soarelui răsare griul.

ION CHIRIAC

la rînd, și 
s-ar înju- 

Mancea, 
pot .să fac 
pe zi. De-

geaba mă încarcă repede pe 
cîmp, la cooperativă, degeaba 
mă grăbesc pe drum. Aici tre
buie să stal de două ori la 
coadă (Ilie Tăbăcaru, C.A.P. 
Corbasca). Aduceți la cunoștin
ța tovarășilor de la fabrică, ale 
căror dispozițiuni spuneți că le 
respectați, propunerile cultivato
rilor, tovarășe Constantin Dobre. 
Poate așa scăpați și dumnea
voastră de cintăriri în plus, de 
consemnarea unui rînd de cifre, 
de socoteli nu prea utile.

BUZĂU : Am lăsat în mod 
special la sfîrșit momentul con
semnat în județul Buzău, un 
moment alcătuit de fapt din con
statările făcute la mai multe 
baze de recepție — Zoița, Bu
zău, Rîmnicu Sărat și altele — 
pentru a arăta că nu pretutin
deni grija și simțul gospodăresc 
sint lipsă la apel. Aici au fost 
revizuite din vreme toate maga
ziile și pătulele, au fost ridicate 
toate cele 75 pătule planificate, 
din care 31 pe cuzineți de beton, 
ceea ce le prelungește cu cel pu
țin zece anj durata'de funcțio
nare. Tot din inițiativa conduce
rii întreprinderii județene de va
lorificare a cerealelor s-a mărit 
numărul gurilor de descărcare 
prin confecționarea unor bun- 
căre de concepție proprie, prac
tic la toate ușile magaziilor. 
Pentru sporirea vitezei de des
cărcare, s-au instalat relee de 
transport. Și o ultimă măsură : 
pentru a ajuta cooperativele a- 
gricole care recoltează în aceas
tă perioadă, se acceptă porum
bul cu umiditate sporită. în baze 
însă acesta se bate imediat, se 
usucă și se livrează. în acest 
scop la Buzău, Rîmnicul Să
rat, Pogoanele și Zoița s-au 
instalat și s-au pus în funcțiune 
uscătoare.

OCTAVIAN MILEA

în opt județe

s-a imheiat

In ultima săptămină, oamenii 
muncii de pe ogoare au inten
sificat Și mai mult executarea 
lucrărilor agricole. Ca urmare, 
in opt județe, între care Tul- 
cea, Dolj, Arad. Constanța, s-a 
terminat recoltarea florii-soa- 
relui. De asemenea, cooperati
vele agricole din 10 județe au 
Încheiat insămînțarea orzului. 
Potrivit ultimelor date centra
lizate la ministerul de resort, 
pînă la 25 septembrie s-a re
coltat porumbul de pe 20 Ia 
sută din suprafața cultivată in 
întreprinderile agricole de stat 
și 14 la sută in cooperativele 
agricole de producție, sfecla 
de zahăr de pe 55 la sută și. 
respectiv, 37 la sută, strugurii 
de pe 31 Ia sută și, respectiv, 
24 Ia sută, iar floarea-soare- 
lui și cartofii se string de pe 
ultimele suprafețe.

Recoltarea culturilor de pe 
mari suprafețe a creat condi
ții mai bune 
pe un front 
de pregătire 
insămtnțarea
cum, Întreprinderile agricole 
de stat au arat mai mult de 
75 la sută din terenurile pre
văzute, iar cooperativele agri
cole — 69 la sută. Au pregătit 
și insămințat. de asemenea, 
mari suprafețe cu griu.

pentru executarea 
larg a lucrărilor 
a terenurilor și 
griului. Pînă a-

la sută. Din discuțiile cu mulți 
elevi am reținut hotărîrea lor 
de a nu precupeți nici un efort. 
Atunci ? Viciile țineau de orga
nizare. Sesizat la timp, Comi
tetul județean Dolj al U.T.C. a 
luat măsuri operative. Un acti
vist — Ion Riță — și un secre
tar — Ilie Mitran, și-au mutat 
sediul în cîmp, în mijlocul ute- 
ciștilor. Au avut loc cîteva dis
cuții pe brigăzi, s-au căutat 
metodele spornice de lucru. Iar 
rezultatele nu s-au lăsat aștep
tate. Dar pentru ca ele să se 
consolideze, se cuvine acordată 
în continuare atenție maximă, 
trebuie susținută permanent a- 
ceeași stare de spirit. Cu atit 
mai mult cu cit în ultimele zile 
a plouat și, în această situație, 
strugurii întîrziațî în cîmp pot 
fi supuși degradării.

Gheorghița Militaru, elevă în 
anul V la Liceul de îmbunătă
țiri funciare, membră în comi- 
tetițl U.T.C. al școlii, e una din

cele mai harnice uteciste (in 
vară a ciștigat și locul II pe țară 
la un concurs de specialitate). 
„Pentru noi — precizează ea — 
munca la cîmp e munca noastră 
de toate zilele, fiindcă aceasta 
ne e meseria. Facem totul ca 
între noi și lucrătorii I.A.Si să 
nu existe o diferență în ceea ce 
privește cantitatea de muncă 
depusă. Ținem să începem noul 
an școlar cu rezultate bune. De 
fapt, acesta e angajamentul co
lectivului nostru de elevi pre- 
zenți aici".

Un angajament 
convinși, va 
de elevi.

I
I
I
I
I
I
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care, sîntem
fi onorat de cei 350

*
nostru am întîlnitîn raidul 

peste tot tineri. Nu i-am nomi
nalizat pentru că fac parte, nor
mal, din masa cooperatorilor 
despre care am vorbit. Dar des
pre cei 18 000 de elevi care in 
mod organizat participă la mun
cile de toamnă în 26 de unități 
— I.A.S.-uri, stațiuni experimen
tale, centre I.L.F. etc — se vor
bește in termeni elogioși. Tova
rășa Victoria Bistriceanu, prim 
secretar al Comitetului județean 
Dolj al U.T.C. ne spune : „Pre
zență la lucru, rezultate merito
rii, nu obișnuim să ne lăudăm 
noi înșine, ne facem datoria".

prelungite la

semănatul

griului

I. ANDREITA

bineînțeles, semănatul 
Pînă în prezent, po- 
a fost cules de pe a- 

15 000 ha, cartofii de 
de pe mai mult de

Zilnic, pe ogoarele județului 
Constanța se află Ia lucru zeci 
de mii de mecanizatori, țărani 
cooperatori și lucrători din în- 
treprndcrile agricole de stat, 
însuflețiți de chemarea adresa
tă de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ei muncesc cu toate 
forțele la strîngerea recoltei de 
pe cimp. După ce marți s-a 
raportat încheierea recoltatului 
la floarea-soarelui de pe în
treaga suprafață de 47 800 hec
tare cultivate in acest an, ia 
ordinea zilei se află recoltatul 
porumbului, legumelor, strugu
rilor și, 
griului, 
rumbui 
proape 
toamnă
jumătate din suprafața cultiva
tă, Iar strugurii de pe circa 25 
la sută din suprafață. In ace
lași timp, unitățile agricole au 
insămințat cu griu. orz, culturi 
furajere șl alte plante peste 
55 000 hectare. In vederea acce
lerării lucrărilor de recoltare și 
tnsămințare, comandamentul 
Județean pentru coordonarea 
lucrărilor agricole a luat noi 
măsuri. Astfel, in unitățile a- 
gricole rămase in urmă au fost 
trimiși să lucreze aproape 
15 000 de elevi, student! și sa- 
lariați și au fost întreprinse 
măsuri operative pentru folo
sirea eficientă a mașinilor de 
recoltat porumbul șl a tuturor 
mijloacelor de transport 
tente In județ.

Apreciind că semănatul 
lui se efectuează intr-un
prea lent, comandamentul ju
dețean a indicat specialiștilor 
din unitățile agricole să treacă 
nelnfirziat la depistarea su
prafețelor arate tn vară după 
culturile timpurii și să facă 
pregătirea terenului și tnsămln- 
țarea 
gerii 
17 000 
tățile 
trecut
prelungite.

exis-

grtu- 
ritm

griului. In vederea atin- 
unei viteze zilnice de 
hectare semănate, uni- 
agricole constănțene au 
să lucreze în schimburi

I
I
I
I
I

INSILOZAREA PORUMBULUI
In județul Vrancea, aceste zile 

sînt folosite din plin la însilo- 
zarea porumbului. Rezultatele 
obținute pînă acum impun 
însă, de la bun început, preci
zarea că nu peste tot posibilită- 

’ ' ’ Dețile sînt puse . în valoare, 
menționat este faptul că în 
vreme ce lucrătorii fermelor din 
asociațiile intercooperatiste Mil- 
cov, Unirea, de lucrătorii 
cooperativele agricole din Cio- 
răști, Tătărani, Vînători și 
I.A.S. Pufești depun eforturi sus
ținute pentru strîngerea la timp 
și fără pierderi a întregii pro
ducții de porumb siloz, lucru- ce 
reiese și din rezultatele obținu
te, 17130 tone însilozate pînă 
acum, alte unități agricole cum 
ar fi C.A.P. Mărășești încă 
început această lucrare.

Am vizitat ferma nr. 1 — vaci 
lapte — a I.A.S. Pufești. Con
stantin Drăgoi, șeful fermei, ne 
prezintă cîteva informații în le

din

din

n-a

gătură cu modul cum s-a orga
nizat munca atît în cîmp cit și 
la depozitele de furaje.

In primul rînd vreau să vă 
arăt că forjele mecanice de care 
dispunem (patru combine de re
coltat porumb siloz și o combină 
de recoltat furaje), au acționat 
grupat, incit la ora actuală s-a 
recoltat porumbul siloz de pe în
treaga suprafață avută, adică 100 
de hectare. Producția planifica
tă a se obține era de 3 800 de 
tone. Noi am obținut cu 
tone mai mult, deci 5 400 
Acest spor de producție se 
rește în cea mai mare 
mecanizatorilor Vasile Ciolan, Ion 
Varie, Vasile Popa, Valentin 
Stăuanu, Mircea Milea și Con
stantin Biibîie, care au lucrat pe 
această tarla de la însămințare 
pînă la recoltare, transport și 
depozitare. Vreau să mai arăt că 
pentru cele 1 560 taurine am mai 
strîns 1200 tone fînuri din 926

1 600 
tone, 
dato- 
parte

tone cît aveam planificat, iar în 
aceste zile, am început recoltarea 
'ădăcinoaselor (sfeclă furajeră 
și gulii furajere), care în amestec 
cu coceni de porumb vor spori 
cantitățile de hrană a animale
lor pentru perioada de iarnă.

Această fermă fruntașă de pa
tru ani în producțiile de lapte 
obținute (3 380 litri pe cap de 
vacă furajată pînă acum) este 
fruntașă și în asigurarea bazei 
furajere pe tot timpul anului.

Nu știm cum se face că veci
nii lor de la C.A.P. Mărășești 
nici pînă acum n-au început în- 
silozarea celor 70 hectare avute. 
Poate mecanizatorii de la S.M.A. 
Mărășești care deservesc această 
cooperativă vor trece la vecinii 
lor de la 
vețe cum 
porumbul

I.A.S. Pufești, să-i in
se recoltează la timp 
siloz ?

OVIDIU MARIAN
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ATITUDINI

nu este efectul 
unei formule 

prestabilite

LITERATURĂTalentul

Începînd din luna aprilie a acestui an, Cenaclu! tineretului 
din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici a dobîndit o nouă struc
tură organizatorică menită de a ilustra mai adecvat preocupă
rile și cerințele formării tinerilor piasticieni. Expozițiile de 
debut au fost organizate pînă acum conform unui criteriu 
tematic propus : clasicul ca atitudine, expresionismul și fan
tasticul, ca atitudine. Ultima din acest ciclu de atitudini, 
„conceptualismul", a fost înlocuită în ultimul moment 
cu design-artă decorativă. Intențiile au fost cit se poate 
de lăudabile însă, odată cu punerea lor in practică s-au 
făcut vizibile o serie de neajunsuri. Astfel, expozițiiie au fost 
inegale valoric și nu întotdeauna la fel de convingătoare 
dacă le apreciem - și am fost invitați să le apreciem astfel 
din perspectiva programului propus. Cea mai închegată l ex
poziție organizată în cadrul „Atelierului 35", cum a fost denu
mit cenaclul, a fost cea inaugurală, Ipostaze figurative. Țelu
rile ne-au apărut limpezi, cu una sau două excepții. Tema a 
fost enunțată prin expunerea unor lucrări de prestigioși și 
reprezentativi artiști români, capabili țntr-adevăr să-ilustreze 
atitudinea respectivă. Și in continuare s-a procedat la fel, 
maeștri unui gen sau atitudine prefațind lucrările tinerilor. 
Insă chiar și din -faptul că unii tineri au figurat la aproape 
toate „atitudinile" propuse pe parcurs se poate observa 
natura cam impresionistă a criteriilor. In ciuda bunelor intenții, 
formula s-a dovedit intrucîtva rigidă determinind nu o dată 
forțarea unor tineri, începători, să semene cu genul sau. atitu- 

pusă întreaga expoziție, 
creatori,

era
unor foarte tineri

cu un maestru sau gen este 
de a-i stabili propria

dinea sub semnul căreia 
S-a văzut astfel că. în cazul 
ușurința de a „semăna" 
tot atît de mare ca și dificultatea 
identitate. Intr-un cuvînt, s-a aplicat unei creații în curs de 
constituire, caracterizată în primul rînd de tatonări, de căuta
rea timbrului propriu, o manieră organizatorică de expunere 
potrivită unei creații încheiate, bine definite și asupra căreia 
timpul și-a spus cuvîntul. Neconcordanța dintre specificul 
vîrstei creatoare și formula aleasă de cendclu, interesantă și 
poate chiar utilă ca experiență, s-o vădit de-a lungul expo
zițiilor din ce în ce mai clar. Bineînțeles, rostul unor asemenea 
expoziții nu era de a aplica etichete ci de a suscita, prin 
elevația și importanța tezei, eventuali preopinenți (pe care 
însă, dacă ne referim la ceea ce s-a publicat în presă, nu 
și i-a cîștigat), de a verifica trăinicia unor argumente, de a 
încerca identificarea unor direcții în evoluția creației noastre 
plastice la nivelul tinerilor ei reprezentanți. Experiența n-a 
putut șă dea decît rezultate parțiale, tocmai pentru că 
s-a bizuit pe artiști aflați încă în plin proces de formare și 
care, mai înainte de a-și putea face publice opțiunile estetice, 
atitudinea artistică, punctul de vedere teoretic despre propria

lor artă, aveau să-și răspundă, eventual ajutați de critică, de 
maeștri și de profesori, de public, la întrebări privid capacita
tea lor artistică, direcția propriului talent. înainte de a ști 
ce vrei să faci trebuie să stabilești ce poți face mai bine. 
Amînata expoziție intitulată „conceptualismul ca atitudine" 
credem că explică bine acest lucru și, în viitor, dacă ea va fi 
totuși organizată, va ridica desigur foarte mari dificultăți. 
Mai înainte de a ilustra „conceptualismul" trebuie să știi, 
să afli, să ți se spună cît și cum ești intr-adevăr creator I In 
expozițiile de pînă acum ale cenaclului s-au observat de 
altfel două tendințe : pe de o parte, o serie de tineri aii 
venit cu ceea ce au socotit ei, pe bună dreptate, că este mai 
realizat și mai expresiv pentru ei înșiși în activitatea lor. insă, 
în acest fel, au subminat involuntar programul expoziției. Pe 
de altă parte, cei care au încercat să se conformeze au pre
zentat multe schițe, încercări necaracteristice și neconcludente. 
Rezultă clar că sistemul de lucru al cenaclului nu a inlesnit 
avansul și dezvăluirea preocupărilor și înclinațiilor tinerilor 
piasticieni ci acceptarea pasivă a punctelor de vedere ale 
organizatorilor. Nu mai bine stau lucrurile în privința uneia 
dintre importantele misiuni ale unui cenaclu ; descoperirea 
numelor noi. intr-o însemnată măsură, tocmai pentru a se 
putea justifica formula aleasă, s-a apelat la nume deja afir
mate, în expoziții personale și colective, în țară sau în 
străinătate : Horia Bernea, Barbu Nițescu, Marin Gherasim, 
Teodor Moraru, Nicolae Krasovschi, Mihai Cismaru, Sorin 
Dumitrescu, Napoleon Tiron, Mihai Bucluei, Aurelian Bolea 
ș.a. Realele descoperiri sînt rare și la acest capitol am putea 
cita pe : loan Grigorescu, Matei și Florina Lăzărescu, Aurel 
Bulacu, Gheorghe Coclita, Viorica Colpaci. Credem că spre 
acest domeniu, al prospecției și selectării valorilor trebuie să 
se indrepte mai mult eforturile viitoare ale cenaclului. Pro
gramele ambițioase de pînă acum au fost utile cel puțin în 
măsura in care au permis organizatorilor să tragă anumite 
concluzii. De altfel, trebuie să subliniem că înșiși organizatorii 
in primul rînd au învățat din experiența cenaclului de pînă 
acum. Pictorul Ion Nicodim, conducătorul „Atelierului 35", 
ne-a spus că „se impune in lumina experiențelor de pînă 
acum o reformulare a programului de activități. Vrem să punem 
mai mult accentul pe descoperirea unor talente, să apelăm 
în mai mică măsură la tineri consacrați și să antrenăm tineri 
critici în selectarea și impunerea celor ce vin. Titlul viitoarelor 
cicluri ar putea foarte bine suna și astfel : „Patru critici pre
zintă patru pictori". Criteriul de selecție va fi exclusiv cel al 
valorii, iar cel de expunere, colectiv, deoarece rămîn încă la 
părerea că la această virstă și stadiu sînt mai propice, cel 
puțin un timp, antologiile și nu volumele (adică expoziții 
personale)."

Ni se pare un punct de vedere mai realist și o poziție mal 
eficace pentru viitoarele rezultate ale cenaclului. Ceea ce nueficace pentru viitoarele 
înseamnă citași de puțin că nu trebuie să sporească preocu
parea față de calitatea 1 " " '
creatori. înseamnă doar că potrivit 
unor tineri în formare, în curs chiar de autodeșcoperire, mobi
litatea organizatorică poate avea un puternic caracter edu
cativ. Nu formula creează noi talente ci acestea impun for
mele cele mai1 adecvate de exprimare.

Prin toate acestea, desigur, noi nu subestimăm eforturile și 
rezultatele anterioare. Dimpotrivă, ținem să subliniem că 
unele expoziții, comparate cu altele mai vechi, au avut o 
bună ținută profesională. Progrese apreciabile s-au făcut și 

■în privința tehnicii organizării unei expoziții, a panotării. Din 
aprilie pînă astăzi cenaclul și-a făcut simțită prezența după 
ce multă vreme a lîncezit, lăsînd astfel tinerilor să caute alte 
căi de afirmare, uneori nu cele mai potrivite și eficace. Re
gruparea în jurul cenaclului reprezintă oricum, un cîștig 
serios, de la nivelul căruia se poate, azi, discuta despre expe
riențele viitoare.

tematicii și a inspirației tinerilor 
T caracteristicilor muncii

C. R. CONSTANTINESCU

Moldovenii au cultul amintirii. 
Ne pare rău că trebuie să-i su
părăm pe cei care nu acceptă 
atari diferențieri: moldovean, 
muntean, transilvănean ere. dar 
adevărul este mai presus de noi. 
Moldovenii au cultul amintirii, 
darul lor de evocatori ai timpu
rilor apuse este ieșit din comun. 
Eminescu și Sadoveanu sînt mol
doveni. Și dacă vom cerceta pa
ginile de memorialistică ale li
teraturii române vom descoperi 
între cele mai însemnate multe 
nume legate de viața și atmos
fera culturală a Iașilor care au 
fost. Faptul poate să pară ne
important, dar nu este. Memo
rialistica nu-i doar o pasiune de 
bătrînețe care se cere satisfăcu
tă între altele : e o datorie mo
rală. Martorii unor împrejurări 
importante, contemporanii și 
apropiații oamenilor de seamă 
trebuie să se mărturisească viito
rului. Desigur că și personalită
țile și evenimentele 
pe măsura lor. Nu orice mărtu
rie se justifică prin obiectul ei. 
Societățile culturale și literare 
moldovenești au avut insă sansa 
unor martori superiori. JAminti
rile, evocările consolidează legă
tura cu trecutul, asigură conti
nuitatea generațiilor, sînt verita
bilul fapt de cultură. Ne putem 
închipui istoria literaturii ro
mâne fără Amintiri de la Juni
mea ? Fără G. Panu și Iacob 
Negruzzi, Junimea ar fi fost pen
tru noi fără chip și fără relief. 
Fără amintirile lui Ionel Teodo
reanu și Mihail Sevastos 
pre Viața românească, 
cui de colaboratori ai 
triarhalei reviste n-a'r fi 
zentat pentru noi nici o însem
nătate. Dar prin acești memoria
liști legătura cu trecutul, cu „tra
diția", cum se spune, nu se pier
de. Societăți literare au fost și 
în București, asociații de fini 
oameni de artă și în altg părți 
ale țării. Nici un document evo
cator n-a instituit cu forța pe 
care o au memorialele moldove- , , ,
nești o imagine atît de majes- pensa cînd vrei să cunoști epoca 
tuoasă și persuasivă oa cele pe și oamenii. Ochiul e foarte atent

cer oameni

des- 
cer- 
pa- 

pre-

care le avem despre Junimea și 
despre Viața românească. Cena
clul lui Macedonski, cel al Re
vistei noi a lui Hașdeu, ori cel 
de pe lingă Viața nouă condusă 
de Densusianu au fost realități 
fecuhdante și expresive ale vre
mii lor. Imaginea lor s-a risipi 
însă în timp, deoarece nici un 
memorialist de talie nu li s-a 
dedicat cu pioasă osîrdie. O ex
cepție : Eugeniti Speranția. Cine 
ne va descrie tensiunea intelec
tuală și atmosfera atît de pasio
nantă a cenaclului lovinescian ?

In fața atitor pierderi se cu
vine să elogiem fără reținere pa
ginile care salvează de la uitare 
un trecut în care ne putem re
cunoaște, în care ne putem re
găsi, care ne poate la un mo
ment dat salva identitatea, oferi 
o ceritudine. Ștefana Velita: 
Teodoreanu, tovarășa de viață a 
lui Ionel Teodoreanu, ea însăși 
scriitoare și bună cunoscătoare a 
celor de la Viața românească, a 
adăugat vechilor evocări altele. 
Paginile domniei sale sint de un 
interes care se caracterizează de 
la sine atunci cînd adăugăm că 
ele vorbesc despre tinerețea sen
timentală și farmecul lui Ionel 
Teodoreanu; despre felul fasci
nant de a fi al lui Arghezi după o 
delicioasă încurcătură născută 
din exces de prudență; despre 
Ibrăileanu, care nu apare altfel 
decum îl știm, dar cu citeva li
nii ale portretului adâncite ; des
pre „Conu Mihai", adică Mihail 
Sadoveanu, și cordialitatea lui 
ascunsă in dosul uriașelor și cu
noscutelor lui tăceri; despre Ma- 
teiu Caragiale, căruia i se face, 
pentru prima dată, poate, un 
portret de o exactă observație 
sufletească; despre maestrul 
Pollady și „sucelile" lui față de 
care trebuie operat cu diploma
ție ; despre Sadoveanu cel de la 
60 de ani și atîtea altele.

Mărturiile doamnei Ștefana 
Velisar Teodoreanu nu sint pa
gină parazitară, balast memoria
listic de care ușor te poți dis-

și capacitatea de a memora ges
turi și replici neobișnuită. Și. încă 
ceva ; scriitoarea știe să aleagă, 
iar momentele povestite slut în
totdeauna. pline de semnificație. 
Chiar atunci cînd ni se relatea
ză situații asupra cărora a stă
ruit deja Ionel Teodoreanu, cum 
e călătoria la Stambul, unghiul 
de vedere și sensibilitatea rețin 
alte semnificații și nuanțe. O 
supravegheată și simpatică inti
mitate prezidează paginile cărții. 
Rîndurile închinate lui Mateiu 
Caragiale sînt de neprețuit atât 
prin noutatea informației cît și 
prin viziunea care le generează : 
nu un om „confecționat" ne pri
vește din filele cărții ci o ființă 
fără afectare și fără parapon. 
Puritatea și noblețea imaginii ce
lor dispăruți depinde de intui-

♦

Pe cînd dicționarul
și enciclopedia

I
I
I
I
I

pentru tineret?

dicționar geografic al Româ
niei și unul istoric. Un dicțio
nar al personalităților româ
nești peste hotare pentru a 
demonstra forța creatoare a 
poporului român. Un dicțio
nar al marilor oameni de 
știință și inventatori români 
in toate* domeniile științifice. 
Un dicționar al literaturii 
române. Unul de noțiuni mu
zicale. Nu mai adăugăm că

dicționarele informative din 
domeniul tehnic, științific 
sînt și ele o hrană foarte cău
tată. Occidentul practică en
ciclopediile pentru tineret. 
Intr-o formulă sau alta, tine
rilor trebuie să li se dea și 
pe această cale hrana spiri
tuală necesară. Credem că 
tipărirea dicționarelor pentru 
tineret, 
este o

a micilor enciclopedii 
chestiune mai mult

decît importantă pentru a ti 
lăsată la voia inspirațiilor 
intîmplătoare și a confecțio- 
nerilor de ocazie. Dicționarul 
și mica enciclopedie nu este 
un moft ci o necesitate acu
tă, o carte de cunoștințe in
calculabile. Pe cînd deci dic
ționarele și enciclopediile 
pentru tineret ?

M. COSTEA

I

I
I
I
I

Dificultatea ne învață cit 
de necesare sînt dicționarele. 
Dicționarele bilingve, dicțio
narele mai mult sau mai pu
țin enciclopedice, dicționarele 
explicative, dicționarele de 
sinonime, cele etimologice 
ori cele pe specialități. Im
portanța lor poate fi 
și de zelul cu care 
societăți academice 
nale au prevăzut la 
lor ca prim punct în 
gram alcătuirea de dicțio
nare. Rosturile dicționarului 
sînt multiple dar cel 
cunoscut este acela de 
strument indispensabil 
lucru. Intre realizările 
mai însemnate ale lingviști
lor români se află atît un 
dicționar al limbii române in 
patru volume cît și un altul 
al limbii române moderne 
într-un volum. Despre folosul 
lor ne vorbește faptul că ele 
au devenit 
nărui este 
căutată la 
formează 
timpul, simplifică probleme
le. Este de altfel ceea ce ex
plică întrebuințarea lui pre
tutindeni. Dar numărul dic
ționarelor pe care editurile 
le oferă publicului este ex
trem de mic. Nu se poate 
spune că cererea publicului 
a fost satisfăcută vreodată. 
Am amintit epuizarea celor 
două amintite dicționare ale 
limbii române dintre care 
numai cel de al doilea se a- 
dresa de fapt marelui public. 
Succesul lui s-a explicat și 
datorită absenței îndelungate 
a unui dicționar de neologis
me în locul căruia Dicțio
narul limbii române moder
ne devenea un incomplet 
suplinitor de ocazie. O mult 
mai mare grijă se arată în 
tipărirea dicționarelor bilin
gve atît de cerute de școlari 
și de studenți. Și dacă aici 
lucrurile s-au mai îndreptat 
in bună măsură față de o 
perioadă mai veche, situația

arătată 
diverse 

națio- 
vremea 

pro-

niei 

în
de 

cele

<>■ raritate. Dicțio- 
o carte foarte 

noi pentru că in- 
rapid, scurtează

nu este în 
tici. Un 
demn de subliniat l-au arătat 
in ultima vreme editurile și 
față de dicționarele diverse
lor specialități de o extremă 
utilitate în profesiile respec
tive. Inițiativa se află însă Ia 
început de drum.

Ceea ce ne interesează in 
mod deosebit este ce oferim 
tinerelor generații în mate
rie de dicționare explicative 
și informative. Și vom vedea 
că prea puțin. Editura Enci
clopedică, desemnată de pro
filul ei să aibă în vedere toa
te 
de 
să 
pe 
necesar în materie de lexico
grafic complexă. Micul dic
ționar enciclopedic, destinat 
intre altele să șteargă amin
tirea dicționarului anterior 
în patru volume, este încă 
prea puțin față de interesul 
real al cititorilor. Raza cu
riozității tineretului este ex
trem de întinsă : de la mu
zica ușoară și fotbal pînă 'a 
cele mai complicate proble
me de tehnică și cele mal 
pasionante probleme umanis
tice. Pentru satisfacerea cu
riozității lor un singur dic
ționar enciclopedic este foar
te puțin. Un cuvînt greu de 
spus ar fi fost cazul să-I aibă 
în această direcție atît Editu
ra Didactică cît și cea Știin
țifică.

Tromițător a început Edi
tura Albatros seria sa de dic
ționare cu adresă precisă : 
tînărul cititor, dar numărul 
lor s-a oprit Ia 3 și dintre 
ele unul singur corespunde 
unui mănunchi mai mare de 
exigențe. Acesta este Dicțio
narul de sinonime scos sub 
îngrijirea prof. univ. Gh. Bul
găr. Ideea unui astfel de dic
ționar este excelentă și alcă
tuirea lui binevenită. EI poate 
suplini între altele un atît de 
necesar dicționar ca cel de
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ȘAPTE ZILE : Patria (orele 10; 
12,30: 16; 18,30; 21).

ALBĂ CA ZĂPADA Șl CEI 
ȘAPTE PITICI : Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SINGUR : Capitol (orele 9,30; 
1145; 14; 16,15; 18,30: 20,45).

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 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), 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;

afara oricărei cri- 
intercs recent și

categoriile de solicitări și 
cititori, nu s-a învrednicit 
dăruiască tinerilor aproa- 
nimic din ceea ce ar fl

neologisme a căror apariție 
în limba vorbită este din ce 
în ce mai presantă. Utilitatea 
lui este neîndoielnică și e- 
puizarea lui o dovedește din 
plin. Cît de mare e cererea 
de astfel de întocmiri ne-o 
arată și faptul că Dicționarul 
de sinonime și-a găsit cum
părătorul fără a fi o lucrare 
în afara oricărei critici. Obi
ecțiile principale, două, se 
îndreaptă atît asupra numă
rului de sinonime cuprinse 
în dicționare cît și asupra 
felului cum sînt făcute echi
valențele. Dicționarul litera
turii române contemporane 
de Marian Popa este și el 
de o indiscutabilă utilitate și 
ideea editurii de a-1 insera 
între dicționarele care-i poar
tă numele inspirată, dar co
mentariile de după apariție

Erata
îmi spunea un prieten că 

un poem de Eminescu este 
un poem de Eminescu pe 
orice hîrtie l-ai tipări. Și o 
orgă este o orgă,. oriunde ar 
răsuna. Dar intr-un fel o as
culți într-,o catedrală și in 
altfel, dacă s-ar afla instalată, 
să zicem, intr-o hală de zar
zavaturi. Același prieten re
cunoștea însă că și el își re
fuză uneori achiziționarea unei 
cărți cu o înfățișare neatrac
tivă, în favoarea unei ediții 
viitoare mai fericite. Sînt pre
tenții de calitate firești ale 
fiecărui om care nu-și pro
pune să cumpere de zece ori

PRO ȘI CONTRA
au arătat că pentru a fi cu a- 
devărat un dicționar care se 
adresează tinerilor și cu pre
cădere celor din școli și uni
versități editura ar fi trebuit 
să-i impună o tratare mai o- 
biectivă. Enumerăm apoi Dic
ționarul bunei cuviințe a că
rui întocmire îi face îndo
ielnică utilitatea. Dar aici e- 
lanul editurii s-a oprit. Or, 
seria aceasta atît de promiță
toare prin aspect și intenții 
ar fi trebuit să continue. Ti
neretul are nevoie de dicțio
nare cît mai multe și cit mai 
diverse. Imperios necesar 
este atît pentru tineri cit și 
pentru publicul cel mai larg 
un dicționar de neologisme. 
La fel de necesar unul de 
mitologie greco-latină. In a- 
ceeași serie de idei un dicțio
nar al marilor legende și mi
turi ale popoarelor care ar fi 
de un inestimabil ajutor pen
tru elevi și tineretul studios. 
Seria n-ar trebui să evite un

același obiect pe care l-ar 
putea achiziționa o singură 
dată in viață. Pentru că 
ne-am trezit cu rafturile 
înțesate de cărți în mai multe 
exemplare, apărute în diverse 
condiții, insă în rare cazuri în 
una despre care să zici că 
este idealul. Cred că în aceas
tă privință un exemplu feri
cit sînt edițiile bibliofile ale 
clasicilor, inițiate cu mai mulți 
ani în urmă, continuate de 
„Minerea", pe foiță de țigare, 
cartonate, cu supracopertă din 
material transparent, literă 
îngrijită, frumoasă, fără gre
șeli de tipar. In ultima vreme, 
„Minerva" ne-a mai bucurat 
cu o ediție similară, cuprin- 
zînd opera lui Ion Creangă, 
completă, într-un singur vo
lum. Dar parcă față de edi
țiile de anii trecuți s-a schim-

și „scăpările"
bat ceva: hîrtia nu mai e 
aceeași, pare mai groasă, mai 
puțin fină, lipsește supra-co- 
perta de celuloid, iar exem
plarul pe care l-am cumpărat 
are portretul scriitorului lipit 
cu capul în jos.

Din ce în ce mai. frecvent, 
cărțile pe care le cumpăr cpn- 
stat că au ajuns în stand cu 
supărătoare rabaturi la cali
tate: pagini albe, pagini in
versate, rînduri încurcate, 
corectură de mântuială și alte 
defecte pe care un editor 
care-și respectă firma nu le-ar 
lăsa să ajungă la client. De 
ce la atîtea premii care dis
ting cele mai frumoase apa
riții ce onorează piața româ
nească de carte, nu ar exista 
măcar unul, să-i zic un „anti- 
premiu" pentru cartea-rebut ?

La un asemenea „premiu" 
cred că ar concura cu multa 
șanse și un volum apărut la 
Editura „Univers": Juan 
Chabâs „Istoria literaturii spa
niole" (Traducere, studiu in
troductiv, iurte și ,;O privire 
asupra literaturii spaniole ac
tuale" de Doina Maria Păcu- 
rariu). Cartea, deosebit de 
utilă și deci binevenită, abun
dă de greșeli de tot felul 
„scăpate" la corectură. Citim 
la pagina 233: „Un picaro 
din linia obișnuită, dar cu o 
înghețată pală de amărăciu
ne...". Aflăm din Erată că în 
loc de „înghețată" trebuie să 
citim 
Pedro 
gina 
unui 
mor 
te 
cuvîntul
Erata ne invită politicos să-l

„față". Despre poetul 
Salinas aflăm la pa- 
452 că e autorul 

„A- 
(„Dragos- 

urmează 
pe care

volum intitulat 
en Vilo" 

fără..."). Aici
„femeiP

citim „temei". Și alte aseme
nea invenții stârnesc nedume
rirea sau hazul: „O implan
tare a eului său în trupul în 
care trăiește", de fapt „în 
timpul în care...", pag. 577, 
sau: „Carte despre creșterea 
asinilor de vînătoare" (sic!), 
în loc de „câinilor de vână
toare" (pag. 599). Destul de 
multe greșeli modifică sensrd 
frazei. Iată două exemple : 
„Neoplatonismul are un pu
ternic conținut mistic, postu- 
lînd dualitatea dintre spirit și 
materie..." (în loc de „duali
tatea" se citește „unitatea", 
pag. 542), iar la pagina 278 : 
„Tradiția rationalists de la 
începutul secolului al XVI-lea, 
reprezentată de Valdes, Vives 
și de străluoitul grup de na
ționaliști (se citește „raționa
liști") erasmiști...". Sînt și alte 
„perle", în special secole în
curcate : al XIV-lea în loc de 
al XV-lea etc., „primite" în 
loc de „primitive", „liberați" 
în loc de „literați", „versurile 
de zece
„strofe de zece 
„scriitori
„scriitori care nu sînt incluși' 
etc. In total două pagini pline 
ochi de erată, aproape o sută 
de corecturi. Te întrebi ce să 
faci cînd deschizi această 
Istorie interesantă și instruc
tivă : să te cufunzi în lectură, 
sau să alergi de la text Ui 
erată și retur ? „Erato, sca- 
pă-mă!“, exclama Caragiale. 
Din păcate erata nu ne scapă 
pe noi, cititorii, de dificultăți, 
ci pe editură de obligația de 
a spori exigențele la calitate.

silabe" in loc de 
versuri", 

incluși", in loc de

VICTOR FRUNZA

I

’•,30; 16; 18,30; 20.45), Festival fo
tele 8,45; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 
21). Favorit, (orele 9,15; 11.30; 13,45; 
16: 18.15; 20,30), Grădina Luceafă
rul (ora 19.15), Grădina Festival 
(ora 19,30).

CARTEA JUNGLEI : Doina ta
rele 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20 — 
la ora 9.45 program de desene 
animate pentru copii).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR ; 
Timpuri Noi (orele 9.15—19 
continuare).

O AFACERE PE CINSTE ; 
Celsior (orele 
1815; 20,30), 
11,15: 13,30;
Buzești (orele 
18,15; 20.30),

In

Ex- 
16; 

9; 
; 20,45).
13,30; 16;

9; 
11,15; 13,30: i6: 18,15; 20,30), Gră
dina Buzești (ora 19,15), Grădina 
Modern (ora 19).

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

BĂRBAȚII : înfrățirea (orele 
15.3(1; 18: 20.15).

DREPTUL DE A IUBI : Grivița 
(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;

9; 11,15; 13,30; 
Melodia (orele 

16; 18,30;
9; 11,15; : 

Modern (orele

11.15: 13,30: 16: 18,15; 20.30), Moși
lor (orele 16; 18: 20). Grădina Mo
șilor (ora 19.15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Bucrgi (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 : - -
15 30; 17,45: 20), 
11,15; 13,30: 15,45; 18,15; 20.30), Grăi 
dina Unirea (ora 19.15) Grădina 
Tomis (ora 19.15).

PARAȘUTIȘTII : Giuleștl (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).

Unirea (orele 
Tomis (orele 9;

C1PR1AN PORUMBESCU : Pacea 
(orele 15,30: 19).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Lira (orele 15,30: 18; 20 30). Grădi
na Lira (ora 19,30).

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

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

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

INFAILIBILUL RAFFLES : Au
rora (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18: 20 15), Grădina Aurora (ora 59).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Floreasca (orele 15.30; 18: 20.15).

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

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

SUNETUL MUZICII : Grădina
Capitol (ora 13,45).

VEȘNICUL INTIRZIAT (orele 
10: 12: 14: 16,30; 18.30). SIMFONIA 
PASTORALA (ora 20,30) rulează la 
Cinemateca ..Union**.

PROGRAMUL

9.00 — Știri ; 
program de 
9,55 — Melodia 
de tine, țara mea" de Noru 
metriad*: lo.oo
11,00 — știință și tehnică ;

9,05 — Incognito — 
varietăți muzicale ; 
zilei : „Mîndru sînt

De-
Dlvertis-club ;

11,10

ția martorului, de puritatea și 
noblețea ochiului și a urechii Iui. 
în Ștefana Velisar-Teodoreanu 
lumea prin care a trecut a avut 
un martor sensibil și capabil de 
înțelegere, 
spune 
„a ( 
răni 
nu i 
mărturisiri 
situl își are, în consecință, par
tea ei de contribuție la nimbul 
mitic al personalităților din ju
rul Vieții românești. Nimic mai 
greu decît a prețui această car
te la justa ei valoare. Moldove
nii, orice am face, au darul și 
cultul amintirii. Ceea ce 
foarte bine pentru ceilalți 
iiu-l au.

„A înțelege" — se 
undeva —, înseamnă 

Marii contempo- 
care i-a cunoscut 

scăzuți din aceste 
ci dimpotrivă. Ur-

crea". 
pe 

ies

este 
care

O SPECIE
IGNORATĂ

9

•)
dar 
ro
od 

ne- 
ro-

Multe 
româ

O carte foarte căutată 
ignorată de critică este 
mânui polițist. Credem 
în bună măsură pe 
drept. Plăcerea de a citi
mane polițiste nu este numai a 
cititorului avid de narațiuni cap
tivante ci și a unor persoane ca
re nu mai sint de mult prizo
nierele narațiunii cirul citesc o 
carte. Spirite fine și instruite au 
mărturisit că nu ignoră această 
specie romănescă. Dată fiind 
răspîndirea genului și' audiența 
lui teșită din comun a-l ignora 
sistematic nu e cea mai bună so
luție. O justificare pentru criti
cul român este precaritatea a- 
cestor romane. Specia cere o 
pricepere tehnică desăvîrșită, o 
îndemînare profesională pe care 
puțini dintre actualii scriitori de 
romane polițiste o au la noi. In
tr-un fel inaptitudinea pentru 
roman ar fi o răsfrîngere a re
fuzului scriitorului român față de 
scrierea „construită" și față de 
construcție în genere. O proză 
dominată de povestitori, în oare 
romanul, în accepțiunea lui tra
dițională, este o floare rară nu 
poate face casă bună cu nara
țiunea de tip polițist. Mihai Pa
lea observa odată că din acest 
punct de vedere adesea literatul 
român dovedește că nu poate
depăși etapa focului de tabledepăși
pentru a intra într-una mai com
plicată, aceea a jocului de șah. 
Mod figurat de a spune că pro
za românească evită anume com
plicații și că lacuna ei principa
lă este absența construcției 
profunde. Dintre romane cel mai 
apropiat jocului de șah rămâne 
romanul polițist. Formula lui, în 
ciuda întrebuințării de neînchi
puit, este acceptată și de mari 
prozatori. O găsim atît la Bal
zac cît și la Dostoievski, atît la 
Faulkner bit și la Sadoveanu. 
Din păcate prozatorul român de 
serioasă înzestrare s-a adresat rar 
formulei și rareori cu rezultate 
notabile. Abundența prezentă, a- 
par multe asemenea romane azi, 
nu e însoțită și de o creștere ca
litativă pe măsura cantității. 
Un progres există totuși. Să ne 
oprim asupra unuia dintre ele. 
Am ales Cocoșatul are alibi de 
Rodica Ojoc-Brașoveanu pen
tru că autoarea se află la al pa
trulea roman și pentru că a reu
șit să atragă atenția cititorului a- 
supra sa. Romanul este fără dis
cuție imperfect, dar citeva cali
tăți se cer menționate. Mai întâi 
este vorba de plauzibilitatea me
diului, a personajelor și într-o

bună măsură a intrigii, 
dintre romanele polițiste 
nești suferă de un inadmisibil 
artificiu nefiind altceva decît 
stridente localizări. Nici perso
najele, nici mediul, nici intriga nu 
sint de pe aici, deși poartă nu
miri și înfățișări românești. Unui 
deghizament strident autoarea 
citată îi opune In aceste cărți o 
faună ușor identificabilă, un mod 
de a reacționa care nu ni se pare 
artificial și o justificare posibi
lă, caracteristică acestei vremi și 
oamenilor ei. Portretele sînt con
vingătoare, ambianța întâmplări
lor nu pare transportată de aiu
rea. Misterul bine fabricat și bine 
întreținut printr-un lanț de enig
me, ceea ce face de fapt carac
teristica romanului polițist tipic, 
lipsește însă. Romanul relatează 
felul cum pornind de la o acțiune 
oarecare, simplă în aparență, po
liția reușește să dezlege firele 
complicate ale unei acțiuni de 
spionaj ceea ce-l face captivant. 
E însă o aglomerare de fapte și 
de crime în această carte pe 
care autoarea n-o controlează 
foarte bine. Dacă materia este 
autentică, nu la fel de veritabilă 
este formula care înclină mai 
mult către narațiunea de înșirui
re cronologică decît către com
plicatul rebus al romanului poli
țist consacrat. Compoziția rămî- 
ne și în acest caz o problemă in
complet soluționată. Plauzibilita
tea ambianței și a motivării sînt 
totuși elemente importante, dar 
ele nu constituie debit materia 
din care se toarnă romanul. Apoi 
citeva obiecții se pot aduce în 
chiar acest domeniu care ne re
ține, pozitiv, atenția. Cunoașterea 
lumii interlope nu ajunge în stra
turi prea profunde și felul cum 
imaginează autoarea istoria unui 
spărgător de case de bani, de 
fapt lucrătorul miliției, strecurat 
în miezul bandei nu-i suficient 
de convingătoare. După cum alu
necarea în vulgaritatea propriu- 
zisă nu-i uneori cea mai bună 
soluție pentru conturarea ace
leiași lumi. Sînt defecte, pînă la 
un punct, oorijabile. Rodica Ojoc- 
Brașoveanu a învățat tehnica răs
turnărilor de situație, lovitura de 
teatru atît de necesară în roma
nul foileton. O așteaptă însă ca 
pe majoritatea autorilor de astfel 
de cărți delicata întreprindere 
a riguroasei formule polițiste.

M. UNGHEANU

*) Rodica Ojoc-Brașoveanu — 
Cocoșatul are alibi.

In fața v asei Centrale a Armatei Centrul de librării București a 
deschis cu prilejul noului an universitar o expoziție-ștand cuprin- 
zind, m afara unor lucrări beletristice, manuale și cursuri pentru 

studenți.
Foto: EM. TANJALA

românească ; 22.00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport ; 
22,30 — Melodia zilei'; 22,35 —
Vedete ale muzicii ușoare : 23,15

,— Poetica „Țară de dor“ ; 23,20 — 
Fragmente din opera „Orfeu" de 
Gluck ; 23,55—24.00 Ultimele

— Profil pe portativ. Nicu Stă- 
nescu : 11.30 — Pentru prietenii 
magnetofonului — din operetele 
lui Lopez : 12.00 — Transmisiuni 
directe din țară : 12.10 — Invitație 
in fonotecă ; 12,55 — Melodia rr- 
lei ; 13.00 — închiderea emisiunii 
de dimineață ; 17,00 — Știrile du- 
pă-amlezii : 17.05 — A]o, Radio — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor : 18,00 — Șapte zile, șapte 
arte. Cinema : 18,10 — Trio eu 
pian în Mi major op. 90 de An
tonin Dvorak : 18,55 — Melodia
zilei : 19,00 — In direct de la Mo- 
dern-club din București; 19,30 — 
Buletin de știri : 19.35 — Casa de 
discuri MCA-Records : 20.00 — 
Teatru radtofonic. Războiul vacii 
de Roger Avermaete ; 21,00 — 
Radio-super-top — muzică ușoară

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba engleză. Re

capitulare (12). 9.30 Curs de limba 
germană. Recapitulare (13). 10,00
Telex. 10,05 Avanpremieră. 10,10 
Cărți și idei. 10.30 Telecinemare- 
ca. Ciclul „Regizori» contem
porani" — Fred Zinemann „Bărba
ții**. Cu Marlon Brando, Everett 
Slons, Tereza Wright. 12.00 
Telejurnal. 16.00—17.00 Teleșcoală.
17.30 Emisune în limba maghiară.
18.30 Telex- 13.35 Din țările socia
liste. 18,45 întrebări și răspunsuri. 
19,15 Publicitate. 19,20 1001 de seri : 
Moby Dick (IV). 19,30 Telejurnal.

V •20.00 Ciniecul săptămînii ; „Toate 
drumurile țării". 20,05 Seară pen
tru tineret ; „Primul loc de pe 
pămînt" — program muzical-poe- 
tic : Elevi și studenti pe frontul 
recoltei ; Teletop ’73. Emisiune- 
concurs de muzică ușoară. Trans
misiune directă de la Baia Mare. 
Colegi de generație : Viorel Narita, 
strungar din Baia Mare : „Valul 
mării". Moment poetic : , Voinice
lul" la primii pași ; 3 'zile la 
Cbirnogi : Recital în premieră. 
22.15 ,.24 de ore".
PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Telecinemateca 
pentru tineret : „Lovitura puterni
că" — producție a studiourilor ci
nematografice poloneze. 18,55 .Do
rul meu e numai dor". Muzică 
populară. 19,20 1001 de seri : Mobv 
Dick (IV). 19.30 Telejurnal. 20,00 
Marile nume ale muzicii univer
sale ; Antonin Dvorak. In pauză : 
Bucureștiul necunoscut — Cartie
rul Regiei. 22,05 Ipoteză și fanțe- 
zie In paleoastronautică. Invitații 
emisiunii : Ion Hobana. Victor 
Kernbaeh și Ion Minzatu. Prezin
tă Andrei Bacalu.
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înaltă, unanimă apreciere lată ie istorica vizită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in America Latină

desfășurată în timpul

Astfel, în telegrama Consiliu
lui Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România se spune :

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, In nu
mele celor peste 5 milioane 
de oameni ai muncii din patria 
noastră, organizați în sindicate, 
vă adresează, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, con
ducător iubit al poporului nos
tru. cele mai calde felicitări 
pentru activitatea rodnică, ne
obosită desfășurată în timpul 
istoricei vizite oficiale de prie
tenie șt colaborare - .
în cele .șase țări din America 
Latină. Prin rezultatele sale 
valoroase, materializate în de
clarații solemne comune bilate
rale, în acorduri 
re multilaterală, cu 
pective 
pentru 
tehnico-științifice 
dintre România și 
tino-americane, vizita 
voastră 
nă în relațiile

întreprinsă

de coopera- 
largi pers- 
avantajoase 
economice, 

și culturale 
statele la- 

dumnea- 
deschide o nouă pagi- 

_  ... României cu 
țările Americii Latine, sporind 
și mai mult prestigiul interna
tional de care se bucură Ro
mânia socialistă 
contemporană.

Sindicatele din 
Socialistă România 
ză să muncească < 
Și ...
za în continuare pe toți oame
nii muncii — sub conducerea 
partidului — în marea întrece
re desfășurată pentru realiza-

reciproc 
relațiile

Ro-
în lumea

Republica 
i se angajea- 
cu entuziasm 

abnegație pentru a mobili-

CORESPONDENT» 
ACTUALITĂȚII 

TRANSMIT;

TULCEA : Continuind marea 
întrecere pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, 
harnicul colectiv de la unitatea 

ț piscicolă raportează realizarea 
planului anual de producție cu 
trei luni și zece zile înainte de 
termen, dind in această perioa
dă peste prevederile planuiui 
130 tone de pește și 8,1 tone pui 
de baltă. Pregătirea cu mult 
înainte de termen a celor 80 de 
năvoade, tihulci. ciripcele. a 
permis buna desfășurare a cam
paniei pescuitului cu unelte ac
tive. O altă măsură care a con
curat la îndeplinirea planului 
înainte de termen a fost despot- 
molirea căilor de acces de la 
Gorgova. a canalului Arhipenco 
și Uzlina. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de pes
carii de la Mila 35, Somova și 
Mila 23. (ROMEO CRAESCU).

HUNEDOARA : Din inițiativa 
Comitetului municipal al U.T.C., 
prin Consiliul Tineretului Mun
citoresc s-au constituit la C.S.H. 
două brigăzi de' muncă și edu
cație comunistă. Formate din 12 
tineri lăcătuși și 9 zidari acestea 
vor lucra după program, alături 
de constructori cite 4 ore la 
obiectivele de investiții ale com
binatului. Printre lucrările care 

- vor fi executate se numără și 
Instalarea unei platforme cu 
trolii mecanice la bateria de 
cocs nr. 3. zidirea unui cuptor 
de poliîncălzire și construire a 
unui coș de fum la laminorul 
de 800 mm. (I. VLAD).

GALAȚI : Pe șantierele Com
binatului siderurgic din Galați, 
luna septembrie a fost declarată 
„Luna celor mai bune rezultate 
la fiecare obiectiv de investiții". 
Producția zilnică la construcții- 
montaj este în valoare de. 4 
milioane lei. Acest lucru consti
tuie de fapt un preludiu pentru 
pregătirea condițiilor optime în 
vederea realizării vastului pro
gram de investiții din viitorul 
an. Răspunzînd la chemarea 
lansată de organizațiile de partid 
și U.T.C. de pe platforma ma
relui șantier siderurgic, con
structorii au înscris în cartea 
devansurilor un număr apre
ciabil de lucrări. Numai în zi
lele de 22 și 23 septembrie a 
fost realizată o producție de 
construcții-montaj care, din 
punct de vedere fizic, înseamnă 
9 800 mc. săpături, 1 920 mc. 
betoane simple și armate, 210 
tone construcții metalice pe 
fundații și 90 de piloți frankl.
(VASILE CABURGAN).

semnături care 
onorează

Brăila numără mulți tineri a că
ror semnătură onorează colecti

vele din care fac parte.

UZINELE „LAMINORUL", 
în cadrul întrecerii pentru rea
lizarea cincinalului in patru ani 
și cinci luni tinerii au extins 
la fiecare loc de muncă iniția
tiva „Eu produc, eu controlez". 
Toate reparațiile au fost efec
tuate Înainte de termen, s-au 
economisit peste 400 tone metal.

TÎNARA INGINERA Gior- 
giana Mjlea de la Combinatul 
pentru fibre artificiale a sem
nat „actul de naștere" al ino
vației „Mărirea capacității de 
recuperare a sulfurii de carbon 
la absoarbere în secția de recu
perare C. S 2.“ Beneficiarii vor 
primi produse mai multe reali
zate cu cheltuieli minime.

„BRAINCOF" — marcă de 
prestigiu. Confecții frumoase, 
durabile, ieftine, Acesta este 
criteriul întrecerii în care sînt 
cuprinși toți tinerii fabricii de 
confecții. Au fost asimilate 
peste 180 de noi modele. Majo
ritatea din cei peste 2 000 de 
tineri au primit nota zece la 
calitate, între care Ion Vasilica, 
Teodorina Mihai, Tanța Vidraș- 
cu.

ÎN TIMPUL LIBER și din 
materialele economisite tinerii

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU continuă să sosească telegrame în 
care se fac înalte aprecieri și se exprimă aprobarea deplină cu privire 
la activitatea rodnică desfășurată de conducătorul partidului și statu
lui nostru cu prilejul vizitei oficiale în unele țări ale Americii Latine.

rea sarcinilor de plan pe anul 
1973 la toți indicatorii, an ho- 
tăritor al cincinalului.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Maramureș, se 
spune în telegrama Comitetului 
județean al P.C.R., alături de 
întregul nostru popor, salutînd 
cu profundă emoție și îndreptă
țită mindrie patriotică. înt.orce- 
rea Dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, din 
vizita de însemnătate istorică 
întreprinsă pe continentul La- 
tino-American, își exprimă ade
ziunea și aprobarea unanimă față 
de rezultatele deosebit de rod
nice înregistrate în această ac
țiune politică de o excepțio
nală importanță pentru cauza 
păcii, prieteniei și colaborării 
între popoare.

Noi vedem în această strălu
cită misiune pe care Dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar 
general. , împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu v-ați asumat-o 
ca soli ai harnicului popor ro
mân, o expresie grăitoare a con
secvenței și statorniciei cu care 
partidul nostru promovează o 

întreprinderii județene de con
strucții-montaj au zugrăvit 21 
de apartamente în cartierul Vi- 
ziru I. Tot din materiale eco
nomisite, îmi spune Andrei 
Grosu, secretarul comitetului 
U.T.C. a fost realizat un club.

TINERII DE LA I.A.S. „MIR
CEA VODA“ și-au îndeplinit 
angajamentul luat in cadrul ini
țiativei „Fiecare tînăr tractorist 
să economisească lunar, în tim
pul campaniilor agricole carbu
ranți în valoare de 100 lei". 
Aurel Buzea, Grigore Gangan, 
Gheorghe Lalu și-au depășit 
angajamentul. (P. LIDIA).

Decada cărții românești
Manifestare tradițională a 

vieții noastre culturale — De
cada cărții românești — își pro
pune la ediția din acest an o 
serie de interesante manifestări 
dedicate cititorilor din toate 
vîrstele. Considerată de editori, 
tipografi, autori, liberări drept 
un prolog al acțiunilor ce vor 
omagia împlinirea a trei dece
nii de la insurecția națională 
antifascistă armată din Româ
nia și cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. Decada este progra
mată să se desfășoare între 1 și 
10 octombrie.

Un loc deosebit în cadrul de
cadei îl vor ocupa Zilele editu
rilor Politică, Academiei. Emi- 
nescu, Tehnică, Enciclopedică, 
Minerva, Albatros, Ion Creangă.

f

i

Casa de leoiwniii și Consemnațiuni
Organizează in perioada 

25—31 Octombrie 

„Săptămina economieiii

..Și iar este cazul
să tragem concluzii !

(LEIPZIG - prin telefon de la 
trimisul nostru special).

începutul meciului ne dezvă
luie intențiile ofensive ale gaz
delor care atacă dezlănțuit, mai 
ales pe partea lui Lowe, care se 
dovedește extrem de periculos. 
De altfel, in minutele 2 și 3 el 
pune la grea încercare poarta 
iui Răducanu. Dar echipa româ
nă nu se descumpănește, com
bină cu calm, in special pe par
tea lui Iordănescu. Urmează un 
sfert de oră favorabil echipei 
noastre care domină la mijlocul 
terenului, insă acțiuni incisive, 
pe poartă, nu se construiesc, 
nici măcar nu se conturează, 
în min.1 9 Iordănescu driblea
ză, pe extremă, centrează, dar 
nimeni nu este în careul pa
tronat de Croy. Mai ales în 
atac jucătorii noștri nu se spri
jină suficient, așa că apă
rarea gazdelor nu are probleme. 
Urmează o perioadă de evoluție 
mediocră de care sînt marcate 
ambele echipe. Treptat Dobrin 
și Dumitrache dispar din joc, 
iar Țarălungă nu îndeplinește, 
din păcate, decît rolul unui sim
plu figurant. Și lipsa aportului 
extremei percutante se resimte. 
Periculosul Peter Ducke, scăpat 
de sub supraveghere, lăsat liber, 
mai creează panică în preajma 

politică profund științifică de 
colaborare, înțelegere și coope
rare între state, de întărire a 
solidarității cu toate țările, cu 
forțele .revoluționare, democra
tice și ’’progresiste din întreaga 
lume.

Comitetul județean de partid 
și Consiliul popular al județu
lui Tulcea scriu în telegrama a- 
dresată : Dind expresie senti
mentelor profund patriotice de 
care sînt animați în mod una
nim* comuniștii, toți oamenii 
muncii tulceni, tineri și vîrst- 
nici. Comitetul județean de par
tid și Consiliul popular jude
țean își exprimă adeziunea de
plină. admirația și prețuirea 
față de activitatea militantă, con
secvent revoluționară pe care 
ați desfășurat-o mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în țările continentu
lui Americii Latine.

Sîntem mîndri că cel mai iu
bit și stimat fiu al poporului ro
mân, înflăcărat patriot și inter
naționalist consecvent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ridicind ta 
un rang de cinste și demnitate 

întilnirea unor autori și redac
tori cu iubitorii literaturii de 
la Uzinele 23 August, Republica, 
F.E.A.

In Capitală, Decada cărții ro
mânești se va deschide luni 1 
octombrie, orele 13, prin inau
gurarea unei expoziții la libră
ria Mihai Eminescu. (RADU 
LEVARDĂ)

Zilele filmului polonez
Cu prilejul manifestărilor 

omagiale consacrate celei de a 
500-a aniversări de la nașterea 
marelui astronom Nicolas Co- 
pernic, la cinematograful „Ca
pitol" din Capitală a avut loc 
marți seara un spectacol de 
gală cu filmul „Copernic".

în sală se aflau reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, invitați, un numeros 
public.

Vorbind în numele cineaști
lor români actorul Octavian 
Cotescu, a adus un călduros sa
lut delegației de cineaști polo
nezi, alcătuită din Czeslaw Pe- 
telski, regizoruț filmului și Ște
fan Matyjaszkiewicz, care sem
nează imaginea filmului, făcînd 
un scurt istoric al cinematogra
fiei poloneze. Mulțumind în nu
mele delegației poloneze, regi
zorul Czeslaw Matyjaszkiewicz, 
a arătat că acesta este un bun 
prilej de cunoaștere și apro
piere a artei cinematografice, 
în continuare la același cine
matograf vor rula filmele „Nun
ta" realizat de Andrej Wajda și 
„Singur" in regia lui Janusz 
Nasfeter.

VASILE MARIAN 

careului nostru. Dar nici adver
sarii, care preferă să rezolve în 
mod individual și nu colectiv 
acțiunile, nu se evidențiază prin 
ceva mai deosebit. Șuturile lui 
Kreische și Ducke sînt reținute 
cu siguranță și hotărire de Ră
ducanu care e, de altfel cel mai 
bun dintre jucătorii noștri. Pri
mul șut al echipei noastre spre 
poarta lui Croy il • înregistrăm 
de-abia in minutul 38 cînd Dinu 
se infiltrează pină aproape de 
16 m. A fost singura acțiune 
a echipei noastre în sfertul de 
oră final în care am cedat lupta 
inexplicabil. Dar cînd toată lu
mea aștepta pauza — lovitură 
de teatru ! Radu Nunweiller 
rezolvă a situație mai critică în 
careul nostru prihtr-o foarfecă. 
Arbitrul Scheurer acordă lovitu
ră liberă indirectă din apro
pierea punctului de 11 m. 
Bransch marchează printr-un 
șut puternic datorită căruia 
mingea traversează o pădure de 
picioare. Decizia arbitrului 
Scheuerer e o gravă eroare de 
arbitraj. în jurul lui Radu 
Nunweiller nu era nici un ad
versar așa că nu a putut fi 
vorba de infracțiunea „joc pe
riculos".

în repriza secundă echipa 
gazdă intră pe teren decisă să 
facă totul pentru menținerea 

solia națiunii române, a militat 
cu înflăcărată dăruire in toate 
etapele vizitei în țările Americii 

Latine, pentru afirmarea în prac
tica relațiilor internaționale, 
a celor mai nobile idealuri de 
pace și prietenie între popoare, 
pentru triumful cauzei socialis
mului și comunismului în în
treaga lume.

Exprimând adeziunea deplină 
a militarilor Forțelor noastre. 
Armate, în telegrama Consiliului 
Politic Superior al Armatei se 
arată : Asemenea întregului po-. 
por, corriuniștii din armată, toți 
militarii dau o înaltă apreciere 
neobositei și rodnicei activități 
pe care ați desfășurat-o da 
patriot înflăcărat ' și militant 
neobosit pentru cauza socialis
mului, colaborării și păcii în 
lume.

Permiteți-ne, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să dăm glas 
recunoștinței profunde a milita
rilor armatei noastre populare 
pentru înțelepciunea și energia 
pe care le dăruiți fără preget 
operei de dezvoltare multilate
rală a patriei, întăririi capaci

SEMNALĂM

Agenția TAROM—interne, 
București : la un trafic de 
câlâtori de patru ori mai 
nare, același spațiu de acum 

10 ani ?

Cei 10 salariați (în două ture) 
ai Agenției TAROM — interne, 
București, servesc zilnic apro
ximativ 2 000 de călători. pe 
un spațiu de 30 m.p. Aceiași 
salariați. prin cele 2 telefoane 
ale agenției, efectuează co
menzi și transmiteri de dia
grame la aerogara Băneasa, 
comandă și primesc comenzi 
din partea celor 14 agenții 
TAROM din provincie și, prin
tre picături, mai oferă și in
formații călătorilor care au 
norocul să prindă un fir neo
cupat la respectivele telefoane. 
Un calcul sumar demonstrea
ză că zi de zi, ceas de ceas, 
pe cei 30 de mp. (tot atîta spa
țiu cuprindea agenția și acum 
10 ani, la înființare) coexistă 
într-o atmosferă insuportabilă 
5 salariați și 30—40 de călători 
care solicită bilete pentru peste 
40 de curse pe zi. adică de 4 
ori mai mulți decît acum 10 
ani.

Nu este normal. Traficul ae
rian s-a dezvoltat și se dezvol
tă în continuare conform unor 
previziuni firești. Dar ce facem 
cu agenția din București care 
dispune de mai puține forțe 
(spațiu, număr de salariați, 
mijloace tehnice) în rezolvarea 
solicitărilor decît oricare altă 
agenție dn țară ?

Organele municipale, solicita
te în nenumărate rînduri și de 
lucrătorii agenției dar mai ales 
de publicul călător, tergiver
sează rezolvarea problemei în 
mod complet nejustificat. Din 
multele soluții — dintre care 
am auzit cîteva perfect apli
cabile chiar de la șeful agen
ției. tovarășul Ovidiu Hosman 
— una trebuie materializată. 
Si repede. Noi semnalăm și 
așteptăm cît de repede, un 
răspuns concret. (EM. ISO- 
PESCU).

Rubrică realizată de
DOMNIȚA VĂDUVĂ

România — R.D.G.

0-2 (0-1)

rezultatului favorabil. Fotbaliș
tii germani intră la balon deciși 
dar și dur, nu-i interesează cu 
ce mijloace, numai să-și asi
gure victoria. Din cauza faultu
rilor. jocul e fragmentat. Ni se 
acordă multe lovituri dar nu 
știm să fructificăm nimic.. .Si
tuația ne convine, ieșim la atac 
și jocul nostru ceva mai com
bi nativ și mai lucid pune .pen
tru prima oară mtr-o reală di
ficultate poarta gazdelor. Intro
ducerea lui Dembrovschi e in
spirată, ofensiva noastră capă
tă oarecare consistență și cu
loare. Antrenorul Buschner 
de pe margine vede perico
lul și țipă la elevii săi să 
iasă la atac. La un contact cu 
Răducanu. Kreische se acciden
tează și părăsește terenul, fiind 
înlocuit. Gazdele își ascultă an
trenorul și ies la atac. în mi
nutul 63 Răducanu e nevoit să 
plonjeze în afara careului. Lo
vitură liberă directă. Stupe- 

. fiant. se repetă lecția primului 
gol. Peter Ducke pasează ace
luiași Bransch care nu iartă : 
2—0 pentru R.D.G. Această lo
vitură dramatică seamănă deru
tă in formația tricolorilor. Două 
goluri, dar nici unul din ac
țiuni ofensive. Ce a urmat in
teresează mai puțin chiar dacă 
jocul »-a mai echilibrat și am 

tății ei de apărare, consolidării 
poziției țării noastre în viața 
internațională.

Ne angajăm să urmăm neabă
tut pilda Dumneavoastră însufle- 
țitoare de muncă neobosită, de 
înaltă responsabilitate față de 
destinele țării și vă asigurăm 
că vom lupta cu toate forțele 
noastre pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pentru 
a ne dovedi în orice moment 
străjuitori de nădejde ai scum
pei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

Din telegrama Biroului Comi
tetului județean Brăila ai P.C.R. 
și a Comitetului . Executiv al 
Consiliului popular județean 
reținem : > „Activitatea rodnică 
pe care ați desfășurat-o în pe
rioada vizitei amplifică senti
mentele noastre de mindrie pa
triotică și adîncă satisfacție, de 
nețărmurită dragoste, conside
rație și recunoștință față de 
Dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai devotat, înflăcărat și patriot 
fiu al poporului nostru, care 
în fruntea partidului și statului 
exprimați năzuințele și idealu
rile națiunii române.

Ne exprimăm acordul deplin 
față de tot ce ați întreprins în 
cursul vizitei și ne angajăm să 
muncim fără preget pentru a 
transforma în realități mărețele 
sarcini ce le avem de înfăptuit 
în actuala etapă, în toate dome
niile activității economice, poli
tice și sociale ale județului 
Brăila.

Primire la 
CC. al P.C.R.
Miercuri după-amiază tovară

șul Miron Constantinescu, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a primit pe 
șefii delegațiilor participante la 
Cea de-a IV-a Conferință a ar- 
hitecților din țările balcanice și 
delegatul U.I.A. Cu acest prilej, 
a avut loc o discuț-ie de lucru 
privind principalele aspecte ale 
dezvoltării contemporane a ora
șelor, ale integrării valorilor ar- 
hitectural-urbanistice existente.

La întîlnire au mai participat 
tovarășii,: inginer Mihai Mari
nescu. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, șl arhitect 
Cezar Lăzărescu, președintele U- 
niunii arhitecților.

CRONICA
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Varșovia, 
o delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, formată din 
tovarășii Acostoaei Vasile, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R. și Urs Iosif, șef 
de comisie la Comitetul Exe
cutiv al U.A.S.C.R.. care va 
face o vizită în R. P. Polonă, 
la invitația Uniunii Socialis
te a Studenților Polonezi. La 
plecare, pe aeroportul inter
național București-Otopeni, 
delegația a fost salutată de 
tovarășul Moțiu Stelian, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., de activiști ai 
C. E. al U.A.S.C.

★
Marți s-a înapoiat in țară, 

venind din R. P. Polonă, de
legația Consiliului U.A.S.C. 
de la Universitatea Cluj, care 
a participat la un seminar pe 
probleme ale cooperării eu
ropene, organizat de Univer
sitatea din Varșovia.

condus noi ostilitățile in fina
lul partidei, faptul că n-am 
reușit să marcăm chiar și din 
cîteva situații bune pe care 
le-am avut (Dembrovschi de 
două ori și Dumitrache o 
dată), nu ne poate determina 
să considerăm că echipa noastră 
și-a făcut datoria cum trebuie, 
că ea a dat totul pentru un re
zultat onorabil. Singurul om 
care a fost la înălțime și pe care 
putem să-1 evidențiem fără nici 
o strîngere de inimă a fost por- 
.tarul Răducanu.

La cîteva minute doar după 
joc, cronicarului îi vine mai 
greu să explice exact cauzele 
înfringerii care practic ne scoa
te din cursa pentru turneul final 
al W.M. ’74. E greu să credem 
in „minunea" care s-ar putea 
produce in ultimul meci de 
la Tirana dintre echipele 
Albaniei și R.D.G. Chiar dacă 
în fotbal se intimplă și aseme
nea „minuni". Noi trebuia să ne 
valorificăm șansa. Dar de fapt 
ce să mai explicăm, s-a văzut 
și pe micul ecran, echipa noastră 
a jucat slab, sub posibilitățile ei 
reale. Unele momente ale în
fringerii le-am relatat mai sus. 
Am observat un amplasa
ment defectuos al jucători
lor, astfel că gazdele au pu
tut să zburde în voie în dese 
rînduri. Jucătorii noștri nu și-au 
veniț reciproc în ajutor, nu s-au 
demarcat cu fantezie și repezi
ciune, n-au marcat la rindul lor 
adversarii cu strășnicie. în apă
rare au lăsat breșe, iar in atac 
atit cît au făcut, totul s-a încer
cat prin rezolvări individuale, 
totul a fost haotic sub imperiul 
improvizației. Racile mai vechi 
și mai noi... Dar ceea ce vrem 
să reproșăm echipei e faptul că 
nu a luptat cu fiecare jucător 
și cu toții la un loc cu toată for
ța și convingerea, jucătorii au 
avut multe momente de delă
sare, echipa în general apărin-

TELEGRAMĂ
I

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România a trimis tovarășului LUIZ 
CABRAL, președinte al Consiliului de Stat al Republicii Gui- 
neea-Bissau, următoarea telegramă :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
ani deosebita plăcere de a da expresie satisfacției profunde a 
întregului popor român care salută cu bucurie proclamarea 
Republicii Guineea-Bissau, moment politic de însemnătate isto
rică pentru destinele poporului dv. și care exprimă voința 
acestuia de a trăi liber și independent în țara sa.

Constituirea primei Adunări Naționale Populare și procla
marea Republicii Guineea-Bissau reprezintă o încununare a 
luptei eroice, neînfricate a poporului dv. pentru libertate și 
independență națională, pentru lichidarea dominației coloniale, 
pentru o dezvoltare liberă, de sine stătătoare, pe calea progre
sului economic și social. Sintem convinși că nu este departe 
momentul cind întregul teritoriu al patriei dumneavoastră va fi 
eliberat.

Desfășurînd el însuși o luptă seculară pentru emanciparea 
națională și socială, poporul român, însuflețit de sentimente 
internaționaliste, și-a manifestat permanent solidaritatea, a 
sprijinit și va sprijini activ lupta popoarelor subjugate pentru 
lichidarea colonialismului și neocolonialismului, eforturile ță
rilor care s-au eliberat de sub asuprirea străină pentru conso
lidarea independents și suveranității naționale.

In acest spirit, România socialistă a manifestat, încă de la 
început, solidaritatea militantă și atașamentul său față de cauza 
eliberării Guineei-Bissau, ceea ce s-a materializat în raporturile, 
strînse de prietenie trainică, solidaritate și colaborare dintre 
P.C.R. și P.A.I.G.C., dintre popoarele noastre, bazate pe ega
litate și respect reciproc.

Reafirmăm și cu acest fericit prilej hotărîrea noastră de a 
extinde și adinei, în continuare, relațiile de solidaritate și 
prietenie dintre P.C.R. și P.A.I.G.C., de a pune bazele unei largi 
colaborări între R.S. România și Republica Guineea-Bissau, de 
a acorda și in viitor un sprijin permanent și multilateral 
luptei juste pentru eliberarea întregului teritoriu al țării dum
neavoastră, pentru dezvoltarea economico-socială independentă 
a țării, pentru lichidarea cît mai grabnică a urmărilor domina
ției coloniale.

Cu ocazia actului istoric al proclamării Republicii Guineea- 
Bissau, vă adresăm dumneavoastră, întregului popor din Gui
neea-Bissau urări de noi și importante succese în consolidarea 
independentei și suveranității naționale a tînărului stat african, 
în dezvoltarea economică, socială, culturală și politică, de rine 
stătătoare, pe drumul bunăstării și fericirii poporului.

Miercuri se.ara a sosit In Ca
pitală o delegație a Mișcării 
Populare a Revoluției (M.P.R.) 
din Republica Zair, condusă de 
Kiwewa Fumu Koji, membru al 
Biroului Politic al M.P.R., de
putat, membru al Subcomisiei 
pentru comerț a Consiliului Le
gislativ Național, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., va efectua 
o vizită în țara noastră. Din de
legație fac parte Mideda Kiku- 
landa, secretar coordonator în 
cadrul Biroului de Coordonare

Consiliului redacțional al revistei 
„Probleme ale păcii și socialismului"

Cu ocazia împlinirii a 15 ani 
de la apariția primului număr 
al revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului". Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân vă adresează calde feli
citări și un salut frățesc.

în răstimpul acestor ani, au 
avut loc mari schimbări in ra
portul de 'forțe pe arena inter
națională, profunde prefaceri 
revoluționare, înnoitoare în 
viața popoarelor, au crescut pu
ternic lolul și influența țărilor 
socialiste, ale partitlelor comu
niste și muncitorești, s-au afir
mat cu vigoare forțele progre
siste, democratice, anti imperia
liste, masele largi populare în 
lupta pentru dezvoltarea libe
ră și independentă a fiecărei na
țiuni pe calea progresului eco
nomic și social, s-a înfăptuit 
trecerea de la perioada războiu
lui rece la un nou curs spre 
destindere și colaborare între 
toate țările lumii.

în aceste condiții, revista 
„Probleme ale păcii și socialis
mului" are menirea de a oferi 
partidelor comuniste și munci
torești un forum pentru efec
tuarea unui schimb larg de 
păreri și informații asupra pro
blemelor dezvoltării social-poli- 
tice actuale, o tribună a gindirii 
și a experienței practice acumu
late în lupta revoluționară, în 
efortul de edificare a noii so
cietăți.

Cunoscînd că legitățile gene
rale ale procesului revoluționar 
mondial își găsesc expresia con
cretă în activitatea practică, de 
zi cu zi, a partidelor comunis
te și muncitorești, este astăzi 
mai important ca oricînd să se 
asigure deplina punere în va
loare, cu un înalt spirit de re
ceptivitate și în mod sistematic, 
a contribuției pe care fiecare 
partid o aduce. în cadrul parti
cularităților dezvoltării sociai- 
economice din țara respectivă, 
la tezaurul comun al teoriei și 
practicii general marxist-leninis- 
te. Totodată, este necesar să fie 

du-ne fără ambiția și vigoarea 
pe 'care i-am apreciat-o cind- 
va atit de mult și care 
au contat la fel de mult 
în victoriile noastre. Dar despre 
acestea va trebui să mai scriem, 
să mai, discutăm. Trebuie însă 
să vă mărturisesc de la acest fir 
de telefon de la care transmit 
că niciodată n-am simțit atit 
de puternic amărăciunea înfrîn- 
gerii. Poate pentru că adversa
rul, cum bine, am văzut cu toții, 
nu reprezintă o echipă cu vir
tuți și calități neobișnuite. Dim
potrivă : tehnică slabă, exces de 
durități. Pentru noi o victorie sau 
un meci egal ar fi însemnat un 
al doilea triumf pentru soccerul 
românesc. Dar nu s-a putut. 
Măcar să învățăm tot ce se 
poate învăța din asemenea 
eșecuri...

VASILE CABULEA

• ECHIPA DINAMO BUCU- 
CUREȘTI continuă să fie ne
învinsă în cadrul Dinamovia- 
dei la polo pe apă, competi
ție care se desfășoară la Bu
dapesta.

După ce a întrecut cu 5—2 
(1—0. 0—0. 3—0. 1—2) pe Di
namo (U.R.S.S.), echipa Di
namo București a intilnit, in 
partida derbi a turneului, re
dutabila formație Dozsa (Un
garia). Jucînd excelent, po- 
loiștii români au oblirtut cea 
de-a patra victorie consecu
tivă, cistigînd cu scorul de 
«—5 (2—2. 0—1. 2—1, 2—1).

• TENISMANUL ROMAN 
Ilie Năstase a debutat victo
rios în turneul internațional 
de la Chicago, concurs con- 
tînd pentru „Marele Premiu- 
Filt". în primul tur al pro
bei de simplu, Ilie Năstase 

a activității M.P.R., deputat, și 
Koji Mahuita, consilier.

La sosire, pe aeroportul inter
național Otopeni, delegația a 
fost intimpinată de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Lina Ciobanu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, de activiști de 
partid.

promovat permanent un dialog 
activ cu formațiunile politice și 
curentele de gîndire progresiste 
pentru a asigura valorificarea 
critică și însușirea a tot ceea 
ce este nou și înaintat în con
dițiile actualelor realități ale 
vieții social-politice, ale pro
fundelor consecințe ale revo
luției tehnico-științifice care 
iși găsesc reflectarea în mișca
rea de idei contemporană. După 
părerea partidului nostru, în 
prezent capătă o însemnătate 
esențială reflectarea în pagini
le revistei a activității desfă
șurate pe scara națională de 
către partidele comuniste și 
muncitorești pentru realizarea 
unității cu alte forțe democra
tice — și în primul rînd cu 
partidele șl organizațiile clasei 
muncitoare — pentru înfăptuirea 
aspirațiilor naționale și sociale 
legitime ale popoarelor cărora 
le aparțin, aducindu-și astfel 
contribuția Ia lupta generală 
pentru cauza socialismului și 
păcii în intreaga lume.

Avem convingerea fermă că 
întreaga activitate politică, teo
retică și ideologică a partide
lor frățești, modul in care a- 
ceastă activitate este prezenta
tă de revistă, trebuie să ser
vească întăririi conlucrării șl 
întrajutorării tovărășești, in 
spiritul solidarității internațio
nale între partidele de avan
gardă ale clasei muncitoare, să 
nu fie criticate sau blamate in 
paginile 'sale partide frățești, să 
promoveze orientarea unică spre 
restabilirea și întărirea unității 
militante a mișcării comuniste 
și muncitorești, a întregului 
front antiimperialist, pe bnza 
egalității în drepturi, a neames
tecului in treburile interne 
ale altor partide, a respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și 
stabili de sine stătător linia 
politică. strategia și tactica 
revoluționară.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ox
Ieri, a avut loc cea de a doua 

gală a calificărilor zonale de box 
ce se desfășoară la Turnu Se
verin.

Organizatorii acestei competi
ții au avut inspirația de a mo
difica programul, ora de înce
pere fiind 15 în loc de 18 dind 
astfel posibilitatea amatorilor 
de box din acest oraș să vizione
ze întilnirea internațională de 
fotbal R.D.G. — România, fapt 
ce a determinat ca arena „Pa
tria" să fie arhiplină.

Numai că spectatorii severi
neni au plecat dezamăgiți de la 
această gală. Majoritatea bo
xerilor s-au axat numai pe forța 
pumnului, neglijînd total boxul 
tehnic. Din această cauză s-au 
înregistrat foarte multe aban- 

l-a întîlnit pe jucătorul in
dian Jaz Singh, pe care l-a 
învins cu 6—4, 6—4.

• PESTE 100 000 DE SPEC
TATORI au urmărit pe sta
dionul din Chorzow partida 
dintre reprezentativele Po

loniei și Țării Galilor, dispu
tată în cadrul preliminariilor 
Campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 5-a europea
nă). Victoria a revenit cu 
scorul de 3—0 (2—0) fotba
liștilor polonezi.

• LA MOSCOVA s-a des
fășurat primul joc al meciu

Primire la 
președintele 
Consiliului 

de Miniștri>

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a primit miercuri 
după-amiază, pe tovarășul An
drei Marinț, președintele Consi
liului Executiv al R. S. Slovenia 
(R.S.F. Iugoslavia), care se află 
într-o vizită in țara noastră.

La primire a participat Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

A luat parte Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

în timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate 
probleme ale dezvoltării în con
tinuare a prieteniei, colaborării 
și cooperării multilaterale din
tre Republica Socialistă Româ
nia și R.S.F. Iugoslavia.

★

Miercuri dimineața a sosit în 
Capitală președintele Consiliu
lui Executiv al R. S. Slovenia 
(R.S.F. Iugoslavia) Andrei Ma
rinț, care face o vizită în țara 
noastră. Oaspetele este însoțit 
de Joje Floriencici, membru al 
Consiliului Executiv al R. S. 
Slovenia, și de alte persoane 
oficiale.

★

La Consiliul de Miniștri au 
avut loc, miercuri după-amia
ză, convorbiri între tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, și tovarășul Andrei Ma
rinț, președintele Consiliului 
Executiv al R.S. Slovenia (R.S.F.' 
Iugoslavia).

în perioada actuală, curau! e- 
venimentelor internațional* aste 
determinat intr-o măsură tot 
mai mare de lupta maselor largi 
pentru afirmarea dreptului lor 
de a-și hotări singure destinele, 
de a dispune în mod suveran 
de bogățiile naționale, pentru 
eliminarea oricăror manifestări 
ale politicii imperialiste de do
minație și dictat, pentru o lu
me mai dreaptă, mai bună. Re
vista are menirea de a reliefa 
răspunderea fundamentală a 
popoarelor, in promovarea și 
consolidarea tendinței spre 
destindere și colaborare între 
state, spre statornicire* unor 
relații noi, de egalitate și res
pect al independenței naționa
le — singura bază durabilă a 
păcii și securității in lume.

La Împlinirea a 15 ani de ac
tivitate. Comitetul Centrai al 
Partidului Comunist Român, 
urează revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului" succese 
in activitatea îndreptată spre 
realizarea și întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, in prezen
tarea preocupărilor și aspirații
lor majore ale popoarelor, in 
favorizarea efortului de gene
ralizare, de pe pozițiile mar- 
xism-leninismului creator, a 
fenomenelor noi, oaraeteriatice 
epocii noastre.

în ceea ce il privește, Parti
dul Comunist Român va pre
zenta preocupările șl activitate* 
sa pe plan intern șl extern, 
va acționa eu consecvență pen
tru întărirea unității și coeziunii 
țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste șl muncitorești, pen
tru depășirea divergențelor care 
mai persistă, pentru întărirea 
frontului antiimperiallst și de
mocratic. pentru triumful Idea
lurilor nobile ale socialismului, 
progresului și păcii in intreaga 
lume.

„ZONALELE"
donuri și multe răniri.

Meciul, care a reținut totuși 
atenția spectatorilor, a fost cel 
dintre veteranul Ion Hodoșan 
(Metalul București) și Ion Velcu 
(Electroputere Craiova). Nelă- 
sindu-se impresionat de cartea 
de vizită a lui Hodoșan, Velcu 
a atacat, de la primul sunet de 
gong pină la terminarea meciu
lui, reușind în final o merita
tă și aplaudată victorie.

Au mai cîștigat fără probleme 
Constantin Stanef și Marin Con
stantinescu ambii de la Metalul 
București.

De asemenea, o notă bună 
pentru arbitrajele de pină acum 
prestate de Voiculescu, Drăgo- 
iescu (Craiova), Chiriac și Ghe- 
rasim (București).

ION BALAURE

lui de baraj pentru califica
rea în turneul final al Cam
pionatului mondial de fotbal 
dintre echipa U.R.S.S. (cîști- 
gătoarea grupei a 9-a euro
pene) și selecționata Chile 
(cîștigătoarea grupei a 3-a 
sud-americane). Partida s-a 
încheiat la egalitate : 0—0.

Rezultate înregistrate in 
meciurile internaționale de 
fotbal disputate miercuri 
seara :

La Glasgow : Scoția — 
Cehoslovacia (preliminariile 
campionatului mondial): 2—1 
(1—1) ; la Lucerna : Elve
ția — Luxemburg (prelimi
nariile campionatului mon
dial) : 1-0 (1—0) ; la Lon
dra : Anglia — Austria (meci 
amical) : 7—0 (3—0).



Ritm alert ta Conferința

pentru securitate
și cooperare in Europa

de peste hotare
Lucrările Conferinței pentru 

securitate și cooperare în Eu
ropa cunosc, începînd de 
miercuri, un ritm mai alert de 
activitate în marea majoritate a 
subcomisiilor, ca urmare a ela
borării unui aranjament privind 
programul șl modul de abordare 
a diverselor probleme Ce figu
rează pe ordinea de zi a reuniu
nii, conform mandatului formu
lat în recomandările finale de la 
Helsinki. Se are in vedere ca 
problemele să fie abordate punct 
cu punct, ținîndu-se seama de 
prevederile din mandat, precum 
și de documentele de lucru e- 
xistente sau care vor fi depuse, 
în continuare, de diverse dele
gații.

Continuă să rețină atenția ob
servatorilor de aici activitatea 
intensă desfășurată în subcomi
sia pentru aspectele militare ale 
securității. După primele patru 
ședințe dedicate măsurilor de 
creștere a încrederii, participan
ții au trecut la examinarea prin
cipiilor și aspectelor de bază 
care trebuie avute în vedere 
pentru elaborarea documentului 
final ce urmează a fi supus spre 
aprobare în faza a treia a con
ferinței. în acest spirit, Româ
nia a prezentat un document de 
lucru care pornește de la legă
tura indisolubilă dintre aspectele 
politice și cele militare ale secu
rității. Legat de aceasta, docu
mentul românesc evidențiază 
interesul vital al tuturor popoa
relor de pe> continent în reali
zarea procesului de dezangajare 
militară și dezarmare în Europa.

Potrivit propunerilor românești, 
Conferința care se ocupă de pro
blematica securității și coope
rării în Europa trebuie să fie re
cunoscută drept forumul plenar 
european chemat să discute, 
cum este și firesc, problemele 
general-europene ale dezanga
jării militare, dezarmării, în toa
te aspectele lor.

Subliniind aceste prevederi, 
reprezentantul României, Romu- 
•ius Neagu, a arătat că proble
mele militare constituie un as
pect fundamental al securității, 
deoarece nu se poate concepe o 
destindere reală, o adevărată 
securitate pe continent fără So
luționarea problemelor de bază 
ale dezangajării militare și de
zarmării. Propunerea prezentată 
astăzi, a spus el, are menirea să 
jaloneze principalele direcții ale 
prevederilor' concrete care ur
mează să facă subiectul docu
mentului ce va fi elaborat în a- 
cest organ de lucru privind as
pectele militare ale securității.

în cursul după-amiezii de 
miercuri a avut loc o nouă șe
dință a organului special de 
lucru care se ocupă de măsurile 
menite să asigure aplicarea în 
practică a principiilor relațiilor 
dintre state. A fost continuată 
examinarea celor trei proiecte a- 
flate în atenția participanților, 
prezentate de România, U.R.S.S. 
și Elveția. în subcomisia care 
examinează problema principii
lor ce trebuie să guverneze re
lațiile dintre state, au început 
dezbaterile generale.

P. CHINEZĂ. - Intr-o secție a Fabricii de echipament electric din Șanhai.

Tensiune în Argentina
Asasinarea liderului sindical J- I. Rucci

SĂPTĂMÎNA
ROMÂNEASCĂ

Grevă generală de 24 de ore

Un nou stat independent

Jose Ignacio Rucci, secretarul general al Confederației Gene
rale a Muncii din Argentina (C.G.T.), a fost asasinat cu focuri de 
armă pe o stradă din Buenos Aires — informează agențiile Inter 
Press Service și Prensa Latina. După cum a declarat generalul 
Miguel Iniguez, șeful poliției argentiniene, organizația extremistă 
ilegală autointitulată „Armata revoluționară a poporului" — 
(E.R.P.) — și-a asumat responsabilitatea acestui atentat.

tN ORAȘUL WEIZ 
DIN AUSTRIA

Lucrările Adunării Generale
a O.N.U

Adunarea Generală a O.N.U. 
a audiat declarațiile politice ale 
reprezentanților Mauritaniei, 
Canadei, Greciei, Guyanei, Ja
poniei, Etiopiei, Libanului și 
Iranului. Vorbitorii au abordat, 
ca și predecesorii lor la cuvînt, 
aspecte ale situației internațio
nale actuale, subliniind tendința 
pozitivă de destindere și coope
rare manifestată în relațiile din
tre state, chestiuni legate de 
viitorul O.N.U., precum și pro
bleme ale dezvoltării, dezarmă
rii, decolonizării, dreptul mării 
etc.

în intervenția sa, ministrul de 
externe canadian, 
Sharp, a apreciat că

Mitchell 
admiterea

continuă represiunile
• Val de destituiri • CU.T.— cea mai mare

Republica Guineea-Bissau

După cum anunță un 
comunicat al Partidului 
African al Independenței 
din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, 
difuzat de postul radio 
Conakry și reluat de 
agențiile Reuțer, T.A.S.S. 
și France 
septembrie a.c. 
proclamată 
Guineea-Bissau, stat 
dependent, suveran și de
mocrat.

pînd din aprilie 1961, un puter
nic avînt al luptei pentru eli
berarea de sub dominația co
lonialismului portughez. în pre
zent. Partidul African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, care 
conduce această luptă, contro
lează peste două treimi din 
teritoriul național, unde a fost 
proclamată independența noului 
stat. Un rol deosebit în obți
nerea importantelor victorii ale 
poporului guineez l-a avut cu
noscutul patriot și luptător 
pentru eliberarea patriei sale, 
Amilcar Cabrai, asasinat la în
ceputul acestui an.

★
Din Conakry, agenția T.A.S.S. 

informează că Republica Gui
neea a recunoscut noul stat 
african.

In semn de doliu și de protest 
față de asasinarea lui Jose Ig
nacio Rucci, apreciată ca „cea 
mai sinistră agresiune împotriva 
unității naționale și a programu
lui de reconciliere națională", 
Confederația Generală a Muncii 
— cea mai mare organizație sin
dicală din țară —, care numără 
în rîndurile saleț peste 3 mili
oane de membri, a declarat o 
grevă generală de 24 de ore. 
Ministrul educației a hotărît, de 
asemenea, ca, în perioada grevei 
generale, cursurile școlare și u- 
niversitare să fie întrerupte.

După anunțarea asasinării se
cretarului general al C.G.T., pre
ședintele ales al Argentinei, Juan 
Peron, i-a convocat, la Palatul 
•guvernamental, pe principalii săi 
colaboratori pentru a examina 
consecințele acestui act asupra 
situației interne. Un comunicat 
dat publicității la sfîrșitul reu-

niunii cheamă poporul argenti
nian la calm, cerîndu-i să cola
boreze cu guvernul și forțele de 
ordine pentru a pune capăt acti
vităților ilegale ale E.R.P. La 
rîndul său, Consiliul Superior al 
Mișcării justițialiste a condam
nat energic acest act de violență.

Președintele interimar al Ar
gentinei, Râul Lastiri, a decla
rat în cadrul unei alocuțiuni te
levizate că asasinii lui Jose Ig
nacio Rucci vor fi pedepsiți cu 
toată fermitatea de către guvern 
în limitele normelor constituțio
nale. în acest scop, au fost mo
bilizați 15 mii de agenți fede
rali, sprijiniți de elicoptere 
care blindate ale armatei.

și

Orașul industrial Weiz, din 
Austria, găzduiește, în peri
oada 25 septembrie — 1 oc
tombrie, „Săptămîna româ
nească la Weiz", în cadrul a- 
cestei manifestări, sint inclu
se trei expoziții — de carte, 
turistică și de artă populară, 
concerte, proiecții de filme 
românești îft cinematografele 
orașului, organizarea unor 
matinee speciale pentru elevi, 
în școlile din Weiz se va, des
fășura concursul cu premii 
„Cunoașteți România ?“. In 
cadrul manifestării de la 
Weiz a fost organizată și o 
săptămînă culinară româ
nească.

La deschiderea „Săptămînii 
românești" au luat cuvîntul 
ambasadorul României, Du
mitru Aninoiu și primarul 
Willibart Krenn, care au sub
liniat semnificația acestui e- 
veniment, contribuția sa la 
mai buna cunoaștere recipro
că a valorilor spirituale ale 
celor două țări și popoare.

organizație sindicală —a fost interzisă
Un purtător de euvint al juntei militare din Chile â declarat 

că toți primarii și membrii consiliilor de conducere din toate 
cele 25 de provincii chiliene, numiți de guvernul popular, au 
fost destituiți, împreună cu alți 500 de funcționari superiori 
cu orientare de stingă, urmînd ca o parte dintre ei — aflați sub 
stare de arest — să fie judecați sub acuzația de a................
„crime împotriva statului".

fi săvîrșit

Presse, la 24 
a fost 

Republica 
in-

Hotărîrea în acest sens a fost 
adoptată în cadrul primei se
siuni a Adunării Naționale 
Populare, desfășurată între 23 
și 24 septembrie în zonele eli
berate ale țării. Cuvîntarea de 
deschidere a Adunării Națio
nale Populare a fost rostită de 
Aristides Pereira, secretar ge
neral al P.A.I.G.C. Participanții 
au adoptat, de asemenea, Con
stituția noului stat, au ales 
.Consiliul de Stat al Republi
cii, in frunte cu Luis Cabrai, 
secretar general adjunct al 
P.A.I.G.C.. și au aprobat com
ponența Consiliului 
de stat (guvernul), 
Francisco Mendes.

★
Țară situată pe 

vest a Africii, între Ecuator 
Tropicul Cancerului, cu o su
prafață de 36 125 kilometri pă- 
trați și cu o populație de apro
ximativ 600 000 de locuitori, 
Guineea-Bissau cunoaște, înce-

comisarilor 
condus de

coasta de 
Și

R. F. GERMANIA. - Aspect de la recentul marș- al păcii din 
Dortmund la care au participat peste 1 000 de cetățeni ai orașu
lui. Printre demonstranți s-a aflat și preotul Adrian Hastings care 
a dezvăluit masacrele comise de colonialiști în Mozambic.

Anul de învățămînt debutează sub 
auspicii nu tocmai favorabile in unele 
țări occidentale. în ANGLIA, de exemplu, 
datorită insuficienței acute de cadre didac
tice unele școli sint nevoite să comaseze 
clase, să reducă citeodată din disciplinele 
de studiu, să concentreze programa școlară, 
în acest sens, Oficiul londonez pentru edu
cație a recomandat directorilor de școli să 
adopte măsuri adecvate pentru a face fată 
conjuncturei. în lima mai a acestui an, 
Ministerul învățămîntului dăduse asigurări 
că se vor lua măsuri pentru îndreptarea 
situației și planifica pentru 1981 cooptarea 
în învățămînt a 510 000 profesori și, ca ur
inare. reducerea numărului de elevi din 
„claselc-gigant". Asociația generală a di
rectorilor de școli, Ia conferința sa anuală, 
a deplins situația existentă, condițiile de 
studiu rezervate elevilor, care prin natura 
lor impietează asupra nivelului și calității 
educației. S-a evidențiat cu acest prilej că 
o problemă urgentă este necesitatea pre
gătirii cadrelor de specialitate, a profesori
lor de matematică, de exemplu, de care este 
acută nevoie. în prezent, lipsesc peste 
25 000 profesori și se exprimă dubii serioase 
că în următorii 8 ani numărul acestora va 
crește cu 40 la sută pentru a atinge cifra 
prevăzută de 510 000. Atît timp cit salariile 
profesorilor rămîn la plafonul actual nu se 
întrezăresc șanse pentru recrutarea de noi 
cadre și repartizarea lor la diferite școli. 
Statisticile mai indică un alt aspect care 
îngrijorează : numărul elevilor, Ia scară na
țională. a scăzut in ultimii ani constant, 
în medie cu 1,6—2 la sută.

Oficiul de statistică al C.E.E. menționa 
în raportul său anual cîteva elemente pri
vind situația din ITALIA la început de an 
școlar : lipsa a 2 333 săli de clasă, numai Ia 
Roma, împiedică asigurarea continuității 
studiilor pentru toți elevii, iar fenomenele 
inflaționiste se resimt și în prețurile in 
creștere la manualele școlare — o nouă 
povară pentru familiile cu venituri modeste 
și cu mai mulți copii școlarizați. încheierea 
cu sacrificii a studiilor nu este o garanție 
pentru viitor. Potrivit aceluiași Oficiu, pro
porțiile îngrijorătoare pe care l-a luat 
„șomajul cu diplomă" în țările Pieței co
mune sint mult mai grave în Italia unde 
posesorii diplomei de bacalaureat nu pot 
găsi decît cu greu do lucru și unde, se re
marcă, in paralel, și o încetinire a ritmului 
de creștere relativă a numărului tinerilor 
admiși în institutele de învățămînt superior.

începind cu anul trecut, taxele de ad-

Societate mixtă agricolă
româno-marocană

La Rabat a fost semnată o 
convenție între Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor din România și Minis
terul Agriculturii și Reformei a- 
grare din Maroc, privind crearea 
primei societăți mixte româno- 
marocane, avind ca obiectiv ex
ploatarea în comun a două mari 
complexe agro-industriale pentru 
creșterea și îngrășarea animale
lor. Complexele vor fi construite 
de specialiști români, după pro
iecte românești, în principalele 
zone agricole marocane de la 
Sidi Bennour și Had Soualem. 
De asemenea, ele vor fi dotate 
integral cu utilaje de înaltă teh
nicitate, fabricate de uzinele ro
mânești constructoare de mașini.

Ministrul marocan al agricul
turii și reformei agrare, Abdes- 
salam Berrada, a declarat : „A- 
ceastă convenție, prima de acest 
gen în Maroc, se înscrie în ca
drul definit de actualul nostru 
plan cincinal, care vizează, prin
tre altele, realizarea de mari u- 
nități agro-industriale în prin-

cipalele zone de producție agrară 
ale tării".

El a apreciat noua fază de co
operare româno-marocană drept 
o consecință a bunelor relații 
dintre cele două țări, relații de 
pe urma cărora beneficiază, în 
egală măsură, ambele popoare.

în locul acestora vor fi numiți 
ofițeri aflați în rezervă sau ca
dre active ale armatei.

în baza unui decret semnat de 
comandantul juntei, generalul 
Augusto Pinochet, a fost scoasă, 
în mod oficial în afara legii 
Centrala Unică a Oamenilor 
Muncii din Chile (C.U.T.) —
cea mai mare organizație sin
dicală din țară, care numără in 
rîndurile sale peste un milion 
de membri.

Numeroși martori oculari, în 
majoritate străini sau refu- 
giați chilieni, relatează agenția 
France Presse — vorbesc des
pre brutalitățile comise de mi
litari împotriva persoanelor cu 
vederi de stingă, bărbați sau 
femei, aflați în închisori, pe 
stadioanele din Santiago și Val
paraiso, devenite lagăre de con
centrare, sau pe navele de 
război.

Surse diplomatice din capita
lă, informează agenția Reuter, 
relevă că tratativele dintre au
toritățile militare și ambasadele 
acreditate la Santiago de Chile, 
care au acordat azil diplomatic 
numeroșilor refugiați politici, 
au fost întrerupte, ca urmare a 
refuzului 
acestora
pentru 
chilian.

juntei de a le acorda 
permisele necesare 

părăsirea teritoriului

♦

„ShylaD-2“ a amerizat j
Capsula spațială 

,Apollo", in care 
echipajul 
„Skylab-

socialiști, 
sesiunii de

Grupul deputaților 
prezenți la lucrările _____  __
toamnă a Adunării Consultative 
a Consiliului Europei de la 
Strasbourg, a adoptat o rezolu
ție în legătură cu situația din 
Chile. Potrivit agenției United 
Press International, rezoluția 
cere Adunării să dezaprobe răs
turnarea prin forță a guvernu
lui Allende, ales, în mod consti
tuțional. De asemenea, se cere 
ca cele 17 state membre ale Con
siliului Europei să refuze orice 
ajutor economic actualei junte 
militare și să folosească întreaga 
lor influență în vederea; reinsta- 
urării rapide a unul regim con
stituțional și democratic în 
Chile.

Pe de altă, parte, membrii gru
pului socialist, care și-au expri
mat îngrijorarea în legătură cu 
tratamentul inuman aplicat de- 
ținuților politici din Chile, au 
cerut organizarea unei dezbateri 
urgente asupra situației din a- 
ceastă țară latino-americană.

• GUVERNUL R.P.D. CORE
ENE a hotărît să suspende re
lațiile de stat cu Chile, atita 
vreme cit în fruntea acestei țări 
se află junta militară — se spu
ne într-o declarație a Ministeru
lui Afacerilor Externe ai R.P.D. 
Coreene.

semnul greutăților
• Probleme ale tineretului studios din unele 
țâri occidentale în noul an de învățămînt
• Bariera taxelor și urmările ei
• Criza de cadre didactice și reversul ei

mitere în invățămîntul superior din BEL
GIA au crescut de peste două ori. Acesta 
este un nou impediment în calea tinerilor 
proveniți din mediul muncitoresc și rural 
de a pătrunde în institutele de învățămînt 
superior. Dacă anul trecut aceștia repre
zentau doar 10 la sută din totalul studen- 
țimii belgiene, noile taxe majorate îi vor 
handicapa pe mulți candidați proveniți din 
aceste medii.

în OLANDA, studenții vor trebui să plă
tească taxe majorate cu 200—1 000 guldeni. 
Ele' au crescut încă de anul trecut, fapt care 
a provocat din februarie și pină Ia sfirșitul 
precedentului an academic dese proteste și 
manifestări Ia universitățile din Amsterdam, 
Leiden. Eindhoven și Utrecht, tinerii refu- 
zînd să plătească suma suplimentară de 
aproximativ 600 guldeni. A.S.V.A. și L.O.G. 
— cele două mari organizații studențești 
olandeze — îndeamnă studenții să refuze 
plata taxelor în continuare, și în cursul 
cestui an de învățămînt, pină cînd se 
reveni la taxa inițială de 180 guldeni.

Continuă să crească taxele la colegii
universități și în STATELE UNITE. Publi
cația americană „United States News and 
World Report" sublinia într-un comentariu 
pe această temă, problema gravă pe care o 
ridică pentru familiile americane creșterea 
neîncetată a cheltuielilor de întreținere a 
tinerilor in învățămintul superior. Este 
vorba de majorarea taxelor de înscriere, de 
frecvență, de laborator, manuale, costul ca
zării și hranei etc. O anchetă întreprinsă cu 
privire la cheltuielile anuale necesitate de 
către un student dezvăluia o sumă uriașă 
de aproximativ 5 000 dolari, cu o majorare 
față dc anul precedent de 4—500 dolari. în 
ce privește școala, criticile care i Se aduc

a- 
va

și

vizează mai ales nivelul calitativ scăzut, 
lipsa elementelor înnoitoare, care să rapor
teze la realitățile contemporane manualele și 
programa de învățămînt. Dezinteresul față 
de modernizarea învățămîntului într-o se
rie de state americane merge mină în mină 
cu fondurile insuficiente alocate rețelei de 
școli, un însemnat număr dintre ele aflîn- 
du-se în stare de faliment, făcind apel la 
donații, chete publice pentru a nu-și închide 
porțile. In acest sens, Asociația națională 
pentru problemele învățămîntului din S.U.A. 
afirma că guvernul federal contribuie nu
mai cu 7 la sută din sumele necesare la 
întreținerea școlilor, că un procentaj ase
mănător ii constituie și sumele alocate de 
autoritățile statelor respective, restul ob- 
ținîndu-se din taxele din ce în ce mai mari 
percepute de la elevi. In aceste condiții, nu 
există posibilități de salarizare a tuturor 
cadrelor didactice necesare, acestea îngroașă 
numărul șomerilor, în timp ce clasele se 
supraaglomerează din cauza lipsei de pro
fesori, obiecte din programul de învățămînt 
sini citeodată pur și simplu excluse, iar 
calitatea studiului și nivelul de pregătire 
al elevilor are serios de suferit. Cele 145 
de greve ale claselor pedagogice americane, 
desfășurate anul trecut, reflectă o stare dc 
nemulțumire, revendicări esențiale în ve
derea îmbunătățirii condițiilor de muncă. 
Publicația citată eoncludea observațiile sale 
în felul următor : „Amploarea nemulțumi
rilor înregistrate la sfîrșitul anului academie 
trecut Cămine valabilă, indicind că colegiile 
și școlile mai au încă un drum lung dc 
parcurs pentru a îndrepta ceea ce reiese 
din critici ca fapte negative".

DOINA TOPOR

vei, unde au fost 
supuși unui prim 
examen medical. 
Buletinul medical 
publicat la Houston 
face cunoscută -opi
nia medicilor care 
se declară foarte 
satisfăcuți de starea 
sănătății celor trei 
astronauți, tensiu
nea lor arterială și 
ritmul cardiac fiind 
normale, lipsa de 
stabilitate la de
plasarea pe bordul 
port-avionului fă- 
cînd parte din pro
cesul de readaptare 
a organismului la 
gravitația terestră.

Problema readap
tării Ia gravitația 
terestră se va pune 
și pentru cei cîți- 
va... supraviețuitori 
ai minimenajeriei

se afla 
misiunii 
2", a amerizat marți 
la ora 22,19 GMT 
in Oceanul Pacific, 
într-o zonă situată 
la aproximativ 360 
km sud-vest de San 
Diego (California). 
Amerizarea — de
venită, ca urmare a 
experienței acumu
late cu prilejul ce
lorlalte misiuni 
spațiale, o operație 
de rutină — s-a 
desfășurat conform 
programului, deși 
o parte din motoa
rele direcționale ale 
cabinei „Apollo" nu 
funcționau.

La mai puțin de 
o oră după ameri
zare, cei trei astro- 
nauți pășeau — e spațiale a misiunii 
drept, clătinîndu-se 
— pe puntea port
avionului „New Or
leans", îndreptîn- 
du-se spre infirme
ria special amena
jată la bordul na-

— un păianjen și 
mai multi peștișori. 
XJn specialist de la 
centrul din Houston 
a arătat că păian
jenul va fi instalat 
într-o încăpere spe-

cială, iar pinza țe
sută va fi compa
rată cu cea realiza
tă de el in timpul 
zborului.

în cursul misiu
nii lor, Bean, Gar- 
riott și Lousma au 
efectuat 859 de ro
tații în jurul 
mintului, 
curgînd în 
peste 39 de milioa
ne de kilometri. De 
altfel, cei trei as- 
tronauți au mai 
doborît sau au în
registrat noi „re
corduri" spațiale, 
printre care pot fi 
menționate cea mai 
îndelungată activi
tate extravehicu- 
lară, desfășurată de 
Garriott și Lousma 
— 6 ore și 31 de 
minute, cele mai 
multe fotografii ale 
soarelui — peste 77 
de mii de clișee, 
cele mai multe date 
despre resursele 
terestre — pește 16 
mii de imagini 
fotografice.

• GUVERNUL R.D. VIETNAM 
a hotărît să suspende toate ac
tivitățile Ambasadei R.D. Viet
nam în Chile și ale întregului 
său personal care lucrează la 
Santiago de Chile și să-și re
tragă toate cadrele diplomatice 
și întregul personal — 
într-un comunicat dat 
tâții de M.A.E. al R.D.

se arată 
publici- 
Vietnam.

Pă- 
par- 

spațiu

celor trei noi membri In O.N.U. 
— R.D.G., R.F.G. și Bahamas — 
va avea o influență directă asu
pra realizării celor mai înalte 
obiective ale organizației. El a 
evidențiat, apoi, influența sem
nificativă în direcția asigurării 
unei mai mari stabilități în 
Europa și în lume pe care o are 
Conferința general europeană 
pentru securitate și cooperare, 
la care participă și țara sa.

Referindu-se cu precădere Ia 
politica guvernului grec in ul
timii cîțiva ani în relațiile cu 
statele învecinate, ministrul 
supleant al afacerilor externe al 
Greciei, Anninos Kavalieratos, 
a afirmat că, în ciuda deosebi

rilor dintre sistemele politice și 
sociale ale țărilor respective, 
Grecia a reușit, desigur în cola
borare cu alte state, să inaugu
reze o nouă perioadă de coope
rare în toate domeniile, in be
neficiul tuturor. „Ceea ce dorim, 
a adăugat Kavalieratos, este nu 
numai să dezvoltăm aceste re
lații bilaterale, dar să le și tran
spunem pe un plan multilate
ral".

„Dacă ml-am îngăduit să mă 
refer pe scurt la aceste evoluții 
din sud-estul european, este 
pentru că sîntem convinși că a- 
ceastă dezvoltare este în armonie 
cu țelurile urmărite de Organi
zația Națiunilor Unite și contri
buie în mod cert, la atingerea 
lor. în acest context, aș dori să , 
reamintesc că - «•—. - ■
ceea care, cu 
al altor state, 
cia, a ridicat 
fața Adunării 
ma necesității ______ ____
Națiunilor Unite în domeniile 
salvgardării păcii mondiale, al 
dezvoltării cooperării între toate 
statele și al întăririi normelor 
dreptului internațional" — a a- 
rătat ministrul supleant de ex
terne al Greciei.

Ministrul de externe al Japo
niei, Masayoshi Ohira, a apre
ciat, că este timpul ca O.N.U. să 
ia în Considerare un nou model 
de cooperare. Lumea, a declarat 
ministrul nipon, intră intr-o eră 
de noi posibilități, în care coo
perarea amplă în domeniile e- 
conomiei, culturii, comunicații
lor și tehnologiei poate contri
bui mai eficient la menținerea 
unei păci stabile pe glob.

România a fost a— 
sprijinul viguros 
intre care și Gre- 
anui trecut, in 
Generale, proble- 

intăririi rolului

• PRINTR-UN DECRET 
semnat de președintele Siriei, 
Hafez Assad, guvernul sirian, 
condus de premierul Mah
moud El Ayoubi, a fost re
maniat —informează agen
ția M.E.N. Potrivit decretu
lui, a fost înființat un nou 
portofoliu — cel de vicepre- 
mier pentru problemele eco
nomice — atribuit lui Moha
med Heidar.

Pe de altă parte, în guvern 
au fost incluși trei noi mi
niștri : George Sadakny, la 
Ministerul Informațiilor, 
Gabr El Kafry, in fruntea 
Ministerului Petrolului, Ener
giei Electrice și Bogățiilor 
Minerale, și Shtiwy Sifo, care 
a preluat conducerea Minis
terului Industriei.

Totodată, a avut loc și o 
redistribuire a unor posturi 
ministeriale, care nu a afec
tat însă portofoliile afacerilor 
externe, apărării și afacerilor 
interne.

IARNA SE GRĂBEȘTE...

ELVEȚIA. — Imagine surprinsa în aceste zile în pasul St. Gotthard.
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• LA UZINELE DE CEA
SURI „LIP", din Besancon, 
continuă negocierile dintre 
reprezentanții sindicatului 
muncitorilor și cei ai patro
natului, în preznța mediato
rului guvernamental. După 
cum s-a mai anunțat, trata
tivele au ca obiectiv soluțio
narea diferendului dintre pa
tronat și sindicat, care a 
dus la ocuparea uzinei de că
tre muncitori, și la gestiona
rea uzinei prin mijloace pro
prii. în faza actuală, guver
nul francez este de acord cu 
reluarea activității întreprin
derii, în baza unui plan de 
măsuri care presupune con
cedierea unui număr de 280 
de salariați. Această soluție 
nu este, insă, acceptată de 
sindicat, care se pronunță 
pentru menținerea în între
prindere a tuturor angajați- 
lor. între timp, sindicatul a 
procedat la plata celui de-al 
treilea salariu cuvenit mun
citorilor.

Ioc 
in 

re-

Ambasadorul român 
în Olanda primit 
de Joop Den Uyl

• LA ÎNCHEIEREA MISIU
NII SALE, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, Geor
ge Elian, a fost primit, la 26 
septembrie, de primul ministru 
al Olandei, Joop Den Uyl.

Cu această ocazie, a avut 
o convorbire prietenească, 
care a fost evocată vizita
centă în Olanda a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și evoluția favorabilă 
a relațiilor româno-olandeze pe 
multiple planuri.

Primul ministru al Olandei a 
transmis un mesaj de prietenie 
conducerii statului și guvernu
lui român.

• SENATUL STATELOR U- 
NITE s-a pronunțat miercuri

pentru reducerea cu 40 la sută, 
în viitorii trei ani a forțelor a- 
mericane dislocate în străină
tate. Camera superioară a re
comandat această măsură a- 
doptînd — cu 49 de voturi pen
tru și 46 contra — un amenda
ment propus de senatorul Mike 
Mansfield Ia proiectul de lege 
privind autorizarea achizițio
nării de către Pentagon a e- 
chipamentului militar pe exer
cițiul financiar viitor. Susti- 
nindu-și inițiativa, Mansfield 
a declarat că „a sosit vremea 
de a se renunța la retorica 
războiului rece utilizată pentru 
a se justifica statu-quo-ul im
plicării militare a S.U.A. în 
străinătate".

cinci luni in urmă, în provinciile 
turcești Ankara și Istanbul a fost 
ridicată marți, la miezul nopții.

După cum amintește agenția 
U.P.I., legea marțială a fost in
stituită, printr-o hotărirg a 
Parlamentului, la 26 aprilie 1971, 
imediat după demisia guvernu
lui Demirel. Inițial, această mă
sură restrictivă a fost aplicată 
în 11 provincii.

Premierul japonez 
la Paris

Ridicarea legii marțiale 
în Turcia

• LEGEA MARȚIALĂ, insti
tuită cu aproximativ doi ani și

Franței 
a șefu- 

cadrul 
de

• PRIMUL MINISTRU JA
PONEZ, Kakuei Tanaka, a so
sit, miercuri, la Paris.

Vizita în capitala 
constituie prima escală 
lui guvernului nipon din
turneului său într-o serie 
țări europene. După ce va con
feri cu oficialități ale guvernelor 
vest-german și britanic, Kakuei 
Tanaka va face o vizită în 
Uniunea Sovietică.
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