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Un succes de prestigiu
OAMENII MUNCII DIN JUDEȚUL SUCEAVA RAPORTEAZĂ 
CU MÎNDRIE ÎNDEPLINIREA PLANULUI LA PRODUCȚIA 

GLOBALĂ INDUSTRIALĂ PE PRIMII TREI ANI
Al CINCINALULUI

Telegrama adresată C. C. al P. C. R.r tovarășului Nicolae Ceaușescu

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII INDIA

In climatul de totală angajare patriotică în care este antrenat 
întregul nostru popor pentru înfăptuirea mărețelor hotărîri ale 
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român și ale ple
narelor C.C. al P.C.R. care au urmat, pentru îndeplinirea inainte 
de termen a prevederilor actualului plan cincinal, oamenii mun
cii din județul Suceava. în frunte cu comuniștii, vă raportează 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, realiza
rea pe data de 5 octombrie a.c. a planului producției globale 
industriale pe primii 3 ani din cincinal. Avansul creat, de 87 de 
zile, asigură ca pină Ia sfirșitul anului să se obțină o producție 
suplimentară de 1,6 miliarde lei, concretizată in importante 
cantități de mangan, barită, mașini-unelte, cherestea, celuloză, 
hirtie, mobilă, tricotaje. încălțăminte, conserve, preparate din 
carne și alte produse.

Invățind permanent din strălucitul dumneavoastră exemplu 
de dăruire, angajare patriotică și clarviziune științifică, cu care 
conduceți națiunea noastră socialistă, măreața operă de făurire

a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei, oamenii muncii de pe aceste frumoase meleaguri mobilizați 
de organele și organizațiile de partid, vor face totul pentru rea
lizarea înainte de termen a întregului plan cincinal prin pune
rea în valoare la un nivel calitativ superior a rezervelor mate
riale și umane de care dispune județul nostru, fiind convinși că 
prin aceasta își sporesc contribuția la accelerarea ritmului de 
dezvoltare economică și socială a României socialiste.

Dind glas sentimentelor de profund atașament față de condu
cerea partidului, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru, a mărețului program stabilit de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională a Partidului în vederea ridicării României 
pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.

COMITETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.

în cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale întreprinse în țara 
noastră la invitația președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Indiei, dr. Varahagiri 
Venkata Giri, a fost oaspete al 
meleagurilor sucevene, păstră
toare ale unor străvechi măr
turii de civilizație și cultură 
românească. Prilej de a cu
noaște unele momente ale is
toriei poporului român, vizita 
în nordul Moldovei a oferit 
totodată înaltului oaspete 
ocazia de a lua un contact 
direct cu realitățile economico- 
sociale ale României socialis
te, de a aprecia sentimentele 
de deosebită prietenie și sti
mă pe care poporul român le 
nutrește față de poporul in
dian, față de eforturile sale 
de a-și făuri o economie mo
dernă. de-sine-stătătoare.

înaltul oaspete a fost înso
țit în această vizită de Miron 
Constantinescu. vicepreședin
te al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. Petre Tă- 
năsie, ambasadorul României 
în India, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, de 
alte persoane oficiale.

împreună cu șeful statului in
dian, la vizita în județul Su
ceava, au participat Surendra 
Pal Singh, ministru de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Indiei, V. Shanker Giri, 
membru al Parlamentului, îm
preună cu soția. Swaraj Go- 
pala-Krishna. Vishnu K. Ahu- 
ja, ambasadorul Indiei la 
București, precum și alte per
soane oficiale din suita sa.

Avionul special cu care a 
călătorit președintele Indiei a 
aterizat pe aeroportul Salcea. 
Tn întîmpinarea sa, a celor
lalți oaspeți au venit Miu 
Dobrescu, președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului

Popular Județean Suceava, Ion 
Siminiceanu, primarul muni
cipiului, alți reprezentanți ai 
organelor locale de stat.

Ca semn al ospitalității po
porului nostru, potrivit» tradi
ției românești, președintelui 
Indiei i se oferă pîine cu sare, 
precum și buchete.de flori; 
numeroși suceveni aflați pe 
aeroport fac șefului statului 
indian o călduroasă primire, 
aclamînd pentru prietenia ro- 
mâno-iridiană.

Pe frontispiciul aerogări’, 
în limbile română și hindi, 
era înscrisă urarea ,,Bun so
sit în județul nostru Excelen
ței Sale. dr. Varahagiri Ven
kata Giri, președintele Repu
blicii India*4.

în drum spre Suceava, la 
trecerea prin partea de 
nord a orașului, unde în anii 
din urmă s-au înălțat impor
tante uzine, oaspeții au ocazia 
să cunoască aspecte ale dez
voltării economice a orașului 
Suceava, rezultat al politicii 
consecvente de industrializare 
socialistă promovată de sta
tul nostru.

Tn comuna Marginea, vesti
tă atît în țară, cit și peste 
hotare pentru arta meșterilor 
populari de aici, președintele 
Varahagiri Venkata Giri, per
soanele oficiale române și in
diene care îj însoțesc, se 
opresc și fac o scurtă vizită 
la atelierele unde se făurește 
renumita ceramică neagră. 
Șeful statului indian admiră 
creațiile meșterilor ceramisti, 
stă de vorbă cu ei. interesîn- 
du-se îndeaproape de tradiții
le acestei arte. îi felicită căl
duros.

Urmînd un pitoresc traseu, 
coloana oficială se îndreaptă 
spre Mînăstirea Sucevița

Aici, președintele Indiei, 
ceilalți oaspeți sînt întîmpi- 
nați de Justin Moisescu, Mi
tropolitul Moldovei și al Suce
vei, care le adresează un cald 
cuvînt de bun sosit. Subliniind

că vizita șefului statului in
dian reprezintă o dovadă a 
înaltei prețuiri pe care o 
acordă valorilor istorice și 
culturale ale poporului nostru, 
Justin Moisescu a spus : 
„Să-mi fie îngăduit să adresez 
un cald cuvînt de respectuoa
să mulțumire președintelui 
Nicolae Ceaușescu care, invi- 
tîndu-vă să vizitați țara noas
tră, ne-a oferit bunul prilej de 
a vă avea între noi44.

Se vizitează apoi Mînăstirea 
Sucevița, ctitorie a Movilești- 
lor din secolul 16 păstrătoare 
a unor neprețuite comori de 
artă.

în încheierea vizitei, pre- 
ședintele Indiei a consemnat 
în cartea de onoare a mînăsti- 
rii impresiile deosebite pe 
care i le-a lăsat acest lăcaș de 
cultură.

De la Sucevița, oaspeții se 
îndreaptă spre vestita mînăs- 
tire Voroneț, frescele sale ex
terioare, executate de zugravi 
anonimi, considerate o culme 
a picturii murale - din Evul 
mediu românesc, rețin înde
lung atenția oaspeților.

La reîntoarcerea în Suceava, 
în onoarea președintelui 
V. V. Giri, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular al județului Suceava, 
Miu Dobrescu, a oferit un 
dejun.

Au participat Miron Con
stantinescu, Constantin Stă
tescu. membrii misiunii româ
ne atașate pe lingă înaltul 
oasnete, precum și persoanele 
indiene care l-au însoțit pe 
președinte în această vizită.

Tn timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, au fost 
rostite toasturi.

*
Tovarășii Miron Constanti

nescu și Miu Dobrescu au 
toastat pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre 
România și India, în sănăta
tea președintelui Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae

Ceaușescu și a președintelui 
Republicii India, dr. V. V. 
Giri.

Răspunzînd. înaltul oaspete 
și-a exprimat deosebita satis
facție de a fi putut cunoaște 
cu prilejul vizitei aspecte ale 
trecutului și prezentului Româ
niei. Am remarcat în mod deo
sebit, a spus el, că oamenii 
sînt fericiți și mulțumiți, 
că se bucură din plin atît de 
independenta politică pe care 
au cucerit-o, cît și de cea e- 
conomică în care obțin mari 
succese. Am avut plăcerea să-1 
cunosc încă cu mai mulți ani 
în urmă pe șeful statului dv., 
dl. Nicolae Ceaușescu. El este 
unul din cei mai înțelepți oa
meni de stat pe care i-am cu
noscut vreodată. în încheierea 
alocuțiunii, președintele Repu
blicii India a toastat în sănă
tatea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru continua întărire a pri
eteniei dintre India și Româ
nia, subliniind că aceasta ser
vește celor două popoare, pă
cii și înțelegerii în lume.

Seara, la Casa de cultură 
din Suceava a avut loc un 
spectacol de gală în onoarea 
înalților oaspeți-

Programul a cuprins muzică 
și dansuri populare din dife
rite regiuni ale țării, oferind 
solilor poporului indian o 
imagine sugestivă a originali
tății și frumuseții folclorului 
românesc.

După spectacol. în fața Ca
sei de cultură, mii de localnici 
au făcut din nou înalților 
oaspeți o entuziastă manifes
tare de simpatie și stimă, acla
mînd pentru prietenia româ- 
no-indiană.

în cursul serii, președintele 
Republicii India, Varahagiri 
Venkata Giri, și persoanele 
oficiale române și indiene 
care l-au însoțit în vizita în 
județul Suceava s-au înapoiat 
în Capitală.

Elevi și studenți
în campania de recoltare

ARGEȘ:

AU RĂSPUNS PREZENT 
11000

— Comandamentul jude
țean de muncă patriotică — 
ne declară tovarășul Marius 
Iliescu, prim secretar al Co
mitetului județean Argeș al 
U.T.C. a întocmit, conform 
solicitărilor de forță de mun
că făcute de beneficiari, o 
repartizare judicioasă a ele
vilor și studenților, unități
lor agricole și celor de in
dustrializare a legumelor și 
fructelor venindu-le în a- 
jutor, timp de două săptă- 
mini, peste 11 000 elevi și 
studenți.

*
în renumitele podgorii ale 

stațiunii experimentale viti- 
pomicole Ștefănești lucrează 
alături de salariați, peste 
’ 000 elevi și studenți. La 
ferma Golească mi s-a spus 
că fiecare din cele 78 de fete 
de la' Liceul agricol din 
Curtea de Argeș reușesc să 
culeagă zilnic cu 110 kg stru
guri peste norma stabilită 
(400 kg/zi elev). La Mareea. 
Izvorani și Văleni — ferme 
ale aceleiași stațiuni sînt 
prezente la lucru brigăzi de 
elevi ai Liceului „Nicolae

Bălcescu", Grupul școlar de 
petrol. Școlii profesionale 
M.I.U.

La I.A.S. Costești, 400 de 
elevi ai liceului și ai școlii 
profesionale din localitate au 
reușit să recolteze porumbul 
de pe o suprafață de 35 hec
tare și strugurii de pe 14 
hectare.

Pe cei 319 elevi ai Liceu
lui din Topoloveni i-am in- 
tîlnit în secțiile fabricii de 
conserve din localitate. Con
stituiri in 13 brigăzi, lucrind 
pe două schimburi, harnicii 
brigadieri nu numai că-și 
realizează norma — care este 
aceeași cu cea a muncitori
lor — dar obțin și însemnate 
depășiri zilnice ale planului, 
auzind la adresa lor, din 
partea conducerii și salaria- 
ților fabricii, numai cuvinte 
de laudă. Ei au sortat 115 
tone legume și fructe, au eti
chetat peste 200 000 cutii și 
borcane.

LUCIAN TUDOSE
subredacția „Scinteii tinere

tului"-Pitești

în comuna Vîrteju, elevi de la Liceul nr. 36 din Capitală la 
însilozat cartofi.

Foto: O. PLEC AN

Tradifia nu este totdeauna
un bun sfătuitor pentru 
orientarea profesională 

a elevilor de azi!
Ce profesiune îmi aleg ? Ale

gerea este cu atât mai greu de 
făcut cu cît tabloul specializări
lor devine cu fiecare zi mai 
complex, mai atrăgător prin mul
tiplele posibilități pe care le o- 
feră. De aceea este necesară o 
documentare foarte minuțioasă 
oferită tinerilor care pășesc în 
viață și care trebuie fd știe ce 
pot și ce vor.

La Liceul teoretic „Andrei 
Mureșanu* din Dej, vizita noas
tră surprinde pe elevele anului 
UI D chiar în timpul practicii 
productive. Ce fac fetele ? Cos

matricole / Nimeni nu minima
lizează o asemenea activitate de 
autodotare, totuși, de ani de zile 
elevele acestui ^liceu nu cunosc 
în orele de practică decît acul 
de cusut și rețetele culinare.

— Asta e tradiția, ne spune 
Ion Mureșan, directorul liceului. 
Lăcătușeria, electrotehnica (pen
tru care există ateliere în școa
lă) sînt rezervate băieților, fete
le trebuie să devină gospodine.

Care este opinia elevelor ? 
Mariana Patachi ne spune:

— De doi ani nu facem de
cît să învățăm gospodărie. Nu-i

rău, dar asta se învață relativ 
repede și noi vrem să facem cu
noștință și cu cîteva meserii, să 
le spunem „masculine**, deși ad
jectivul nu se mai potrivește. 
Este greu de crezut, totuși noi 
nu cunoaștem nici măcar un „in
ventar minimal14 de profesiuni.

" Situație inexplicabilă. în pro
grama școlară sînt incluse a- 
proape 30 de ore de dirigenție, 
din care cîteva ar fi putut trata

MIHAELA COMAN

(Continuare în pag. a II-a)

$1 DUMNEAVOASTRĂ PUTEȚI PRELUA ACESTE
Combinatul siderurgic Galafi

„FIECARE TONA DE 
LAMINATE CU CONSUM

MINIM DE METAL!"
Pentru sporirea continuă a 

zestrei de metal a patriei, 
colectivul de la Laminorul 
de benzi la cald a avut iniția
tiva de a lansa. în cadrul în
trecerii socialiste pe anul 1973, 
chemarea : „Fiecare tonă de 
laminate Să fie realizată cu un 
consum minim de metal !“.

Rezultatele obținute de lami- 
noriști pină în prezent au depă
șit cu mult previziunile. Tn- 
tr-un timp record, angajamen- • 
tul luat in chemare a fost rea
lizat in numai cinci luni de 
zile.

Un exemplu și mai concludent 
în acest sens este luna august, 
cind s-au obținut în plus 3 000 
tone de metal în contul econo
miei. Cum s-a ajuns aici ? Ni
mic mai simplu, spun lamino- 
riștii. Trecind însă dincolo de 
modestia lor vom descoperi că 
aceste succese sînt rodul unor 
măsuri tehnologice propuse si 
adoptate de întregul colectiv al 
secției. Programarea rațională 
a formelor, optimizarea regimu
lui de încălzire a bramelor, fi
xarea celor mai bune dimen
siuni de șutare a capetelor, etc. 
sînt doar cîteva dintre ele.

Evident, inițiativa a fost de
clanșată pe multiple planuri de 
activitate, căutîndu-se punctele 
cu cea mai mare eficiență in

economisirea metalului. Așa, de 
pildă,.s-a studiat temeinic posi
bilitatea reducerii numărului de 
ore admise pentru opririle ac
cidentale, modalitatea reducerii 
pierderilor prin arderea încă 
din start. înlăturarea. pe cit 
posibil, a rebuturilor de brame, 
provenite prin scoaterea utila
jelor de sub flux sau întinde
rii de bandă. Rezultatul ? Pe 
luna august numărul de ore a- 
foctate opririlor accidentale a 
fost redus cu 75 la sută, iar 
pierderile prin ardere cu 0.5 la 
sută. De asemenea, față de luna 
aprilie, in luna august s-a înre
gistrat un minus de 50 la sută 
rebuturi.

Cifric, toate aceste succese la 
un loc înseamnă realizarea unei 
economii de 3 kg de metal pe 
tona de bandă, față de 1.5 kg. 
cît își propusese să obțină, la 
începutul chemării, colectivul 
L.B.R.-eului.

Toate aceste aspecte mențin 
cu hotărîre angajamentul luat 
în întrecerea socialistă de lami- 
noriștii L.B.R.-eului, de a obți
ne. pe tot anul 1973. peste pre
vederile planului, o economie 
de metal materializată în 1 400 
tone rulouri sau circa 1 300 tone 
tablă laminată la cald.

VASILE CABURGAN
Subredacția județeană Galați

Hala de compresoare din cadrul Combinatului de îngrășăminte chimice Slobozia.
Foto : AGERPRES

INITIATIVE UTECISTE
LA I.P.L. IAȘI

800 DE MII DE IEI 
ECONOMII DE AUR VERDE

Bătălia împotriva risipei, 
pentru obținerea unor im
portante economii de mate
rii prime și auxiliare a con
stituit o preocupare de sea
mă și pentru colectivul de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni de la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului 
din Iași. Mulți oameni ac
ționau potrivit ideii auto- 
liniștitoare că lemnul, ori
cum, în orice condiții, poate 
fi totuși folosit. Organizația 
de tineret a reușit să de
monstreze convingător că a- 
runcarea aurului verde in 
foc pentru a deveni cenușă 
e o risipă la fel de însem
nată și de necugetată ca și 
obținerea cenușei direct din 
diamant ! Organizația U.T.C. 
a devenit astfel coautoarea 
unor economii care se ridi
că in prezent la peste 
800 000 de lei. Din convinge
rea că așchia nu mai trebuie 
să sară nici departe și nici 
aproape de trunchi s-a 
trecut la o mai judicioasă 
organizare a producției, la 
revizuirea generală a pro
cesului și procedeelor tehno
logice. în consecință la ora 
actuală s-a ajuns la înlătu
rarea totală a rebuturilor, 
la o descreștere considera
bilă a cantității de deșeuri ; 
economiile înregistrate nu
mai la cheltuielile materiale 
cifrindu-se la 550 000 lei. 
Folosirea diagramelor de 
croire recomandate de Cen
trul de calcul, croirea cen

tralizată a plăcilor aglome
rate din lemn. înlocuirea 
PAL-ului furniruit cu PAL 
șpalcuit au dus la obținerea 
unor randamente sporite, 
la însemnate economii de 
material lemnos și furnir. 
Economiilor însemnate de 
cherestea estimate în pre
zent la 500 m.c. li s-au a- 
dăugat însemnate creșteri 
în însăși valoarea calitati
vă a producției. Introduce
rea unui sever autocontrol 
muncitoresc dublat de o 
restudiere minuțioasă a pro
cesului tehnologic in urma 
căreia au fost introduse pe 
scară largă croirea prefabri
catelor din cherestea verde 
pentru a se evita încă de la 
croire defectele din lemn, 
diversificarea pieselor de 
mobilier în vederea utiliză
rii de la bun început a ma
terialelor cu dimensiuni 
mici, conservarea masei 
lemnoase în depozitul de 
cherestea și uscarea acesteia, 
aplicarea lacurilor prin i- 
mersie sînt numai citeva 
din inițiativele care s-au 
zidit in calea risipelor de 
orice fel, la temelia unor 
sporuri calitative evidente.

Aceeași simplificare a pro
cesului tehnologic despre 
care am vorbit a determinat, 
de asemenea, un important 
ciștig de timp ; îndeplinirea 
sarcinilor anuale cu 45 de 
zile mai devreme fiind de 
pe acum o certitudine.

ION CHIRIAC

GESTURI\
de MIHAI STOIAN

Am văzut, de curînd, un film documentar - cine-verite - 
care nu-și propusese sâ surprindă fapte senzaționale, zboruri 
cosmice sau plonjări grave în adîncul oceanelor, ci, pur și 
simplu, cu ajutorul necruțătorului „ochi" — aparatul de filmat... 

• pe ascuns — să înregistreze pe peliculă anumite gesturi de-ale 
noastre, cotidiene, cărora, altminteri, nu prea le dăm 
suficientă atenție. întrebarea pe care mi-am pus-o, după vizio
nare, ar putea fi astfel formulată : „Dar merită sau nu me
ntă gesturile acestea, cu o pondere aparent neînsemnată 
în existență, să dobîndească o atenție egală cu cea acor
dată marilor gesturi, gesturilor fundamentale ?" întrebarea 
conține parcă și răspunsul : „Da, merită, pentru că și un 
gest mic îl-definește pe cel care-l face".

în ierarhia mișcărilor zilnice, un gest mărunt poate căpăta 
o amploare maximă, în vreme ce un gest hotărîtor - dar 
firesc - poate trece neobservat. Deci, logic, nu putem să ne 
purtăm oricum, numai și numai fiindcă, de pilda, la un mo
ment dat nu mă aflu în... cartierul meu, în uzina mea, în 
preajma școlii mele, și nimeni nu mă cunoaște, :ar gesturile

(Continuare în pag. a Hl-a)
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ELEVI SI STUDENTI
1*

ÎN CAMPANIA
Băjenaru Gabriela, elevă in 
anul I la Liceul din Fierbinți, 
sortind struguri la I.A.S. Ur- 

ziceni.
Foto: O. PLEC AN

DIN CARNETUL CORESPONDENTULUI VOLUNTAR

Pe traseele

Ajutorul
a venit la timp

Ioan Dărăbonț, șeful fermei 
legumicole Simeria Veche ne 
mărturisește că anul acesta se 
numără printre cei mai grei din 
viața sa. în primăvară, explica 
el. după ce au fost însămînțate 
toate culturile și oamenii pri
veau cu mîndrie cum cresc sub 
ochii lor au început niște ploi 
interminabile care au transfor
mat ferma într-un imens lac. 
Cu eforturi supraomenești, cul
turile au fost salvate, dar nu 
pentru multă vreme, căci a ve
nit așa. pe neașteptate, o grin
dină care a fost mai rea decît 
focul. O mare parte din supra
față trebuia reînsămînțată.

— Aceasta a făcut, afirma tl- 
nărul inginer, ca acum să avem 
de cules nu numai gogoșari, ar
dei ori rădăcinoase. adică le
gume de toamnă, ci ș! castra
veți, fasole a căror recoltare cer 
un volum mare de lucrări ma
nuale.

Cei care nc-au scos din impas 
au fost elevii Liceului din Sime
ria. La chemarea Comitetului 
orășenesc al U.T.C., au ieșit la 
recoltat încă înainte de a începe 
anul școlar. în medie, pe cîmp 
ies zilnic 180—200 de persoane, 
dar cînd necesitățile o cer, nu
mărul lor ajunge și la 800. adi
că întregul efectiv al liceului.

Fasolea verde a fost culeasă și 
ea pină la ultima păstaie de pe 
cele 6 hectare, obținîndu-se o 
producție de 18 tone. Au mai 
rămas gogoșarii, ardeii și rădăci- 
noasele, dar și aici activitatea e 
în toi. Conduși de îndrumătoa-

rele Valeria Nagy și Rafila 
Stoienescu, de Roza Turcu, ac
tivistă a comitetului județean al 
U.T.C., elevii se întrec în hăr
nicie cu salariații fermei. în 
cele cîteva zile de cînd a început 
recoltatul rădăcinoaselor ei au 
scos, sortat și livrat pieței, peste 
10 tone de morcov. Se cer efor
turi mari pentru că pămîntul 
e tare ca piatra. Au promis că 
in cîteva zile vor scoate și cele 
120 tone de morcov care se mai 
găsesc în pămînt.

— Sintem de la țară ! — ne 
spun Mariana Petruțescu și Cor
nelia 
Cum 
truda 
lalti 
care ne asigură hrana ?

Murar din clasa XlI-a. 
să stăm nepăsătoare la 
părinților noștri, a celor- 
oameni din agricultură

AL. BALGRĂDEAN

NORMELE LA CULESUL STRUGURILOR
La C.A.P. Negureni, județul 

Constanța, elevii de la Școala 
generală din comună recoltează 
zilnic un vagon de struguri, a- 
jutîndu-i pe părinții lor coo
peratori la strîngerea recoltei 
din acest an. în tabăra de la 
Ostrov, (ce cuprinde cele 10 
ferme ale I.A.S. Ostrov) unde 
lucrează peste 2 000 de elevi 
și studenți se desfășoară 

1 o muncă intensă pentru re-

AU FOST MODIFICATE
coltarea strugurilor din soiu
rile timpurii. Deviza tuturor e 
„mai iute, mai bine“. Norma 
de 60 de lădițe cu struguri cit 
era prevăzută pentru o studen
tă a fost depășită ajungînd la 
80—100 lădițe, ceea ce înseamnă 
500 kg. struguri.

Moment festiv la ferma nr. 8 
a I.A.S. Ostrov. Eleva Rodica 
Vijulici a împlinit de curînd 
vlrsta majoratului. Cu acest 
prilej, brigada artistică a sus
ținut un frumos program ar
tistic. Condițiile de cazare sint 
bune. Complexul de la Lipnița,

intrat în acest an în funcțiune, 
dispune de dormitoare, cantină 
și bucătărie. La I.A.S. Murfatlar 
lucrează elevi de la Școala pro
fesională C.F.R. și Liceul Ovi- 
diu din Constanța. Elevii de la 
Liceul ,,Mihai Emineseu" din 
Constanța lucrează zilnic la 
I.A.S. Nazarcea recoltînd în 
medie o cantitate de 4 vagoa
ne de struguri.

MARIAN VASILE
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LA ÎNTREPRINDEREA CHIMICA

„SINTEZA" ORADEA J Competitivitate

județului Dîmbovița
De la Omul pînă la Potlogi, în inima cîmpiei, unde găsim re

numitul palat brîncovenesc, meleagurile dîmbovițene, leagăn de 
istorie și cultură, oferă prietenilor turismului adevărate lecții de 
patriotism. Tîrgoviștea rămîne o Florență românească în toate 
ipostazele sale. La Tîrgoviște s-au născut și au creat scriitori 
din epoca redeșteptării noastre naționale : poeții Văcărești, 
Vasile Cîrlova. Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu și 
alții. Tîrgoviștea a găzduit cu generozitate și începuturile crea
toare ale altor fii de seamă ai culturii noastre. La Mănăstirea 
Dealu odihnește capul lui Mihai Viteazul. Iar rîul Ialomița a 
dat pentru prima dată sclipiri de lumină, din prag de 
de la acel Dobrești, gazdă primitoare a Bucegilor in care 
de veacuri Zănoage, chei și poteci de basm.

Ne-am adresat tovarășului 
Gheorghe Tudor, vicepreședin
tele agenției B.T.T. Dîmbovița, 
să ne recomande pentru început 
cîteva trasee turistice în ju
dețul Dîmbovița.

— Județul nostru este vizitat 
de mii de turiști din țară și de 
peste hotare. Un traseu 
care oferă surprize, desigur plă
cute, este Tîrgoviște — Pucioasa
— Pietroșița — Cheile Zănoagei
— Padina. La Tîrgoviște se poa
te vizita Complexul muzeistic 
Curtea Domnească (aici, printre 
altele se poate viziona un inedit 
spectacol de sunet și lumină „La 
porțile istoriei"). Biserica Stelea, 
Muzeul scriitorilor tîrgoviștani. 
Muzeul tiparului și al cărții 
vechi românești (unic în țară), 
casa-atelier pictor Gheorghe 
Petrașcu, Mănăstirea Dealu. 
Lingă Pucioasa, la Vulcane 
Pândele, se poate vizita casa- 
atelier gravor Gabriel Popescu. 
Apoi orașul Pucioasa, de la poa
lele Pătranei, renumită stațiune 
balneo-climaterică. Pe traseu 
s-au dat în folosință hotelu
rile de la Pucioasa și Moroeni. 
Pe traseul Tîrgoviște — Gă
iești — Titu — Potlogi — 
Văcărești — Tîrgoviște întîlnim 
popasurile turistice de la Dra-

% godana și Mătăsaru, se poate 
vizita, printre altele, expoziția 
permanentă în casa unde a trăit

munte, 
trăiesc

de lascriitorul I.C. Vissarion, 
Costeștii din Vale, Palatul brîn
covenesc de la Potlogi, casa pic
torului Nicolae Grigorescu de la 
Pitaru, Biblioteca de poezie ro
mânească „Ienăchiță Văcărescu**

Turismul
pentru tineret

și Parcul Văcăreștilor, de la 
Văcărești. Pe traseul Tîrgoviște 
— Moreni — I.L. Caragiale se 
poate vizita orașul Moreni, cen
tru petrolier, centru al mișcării 
muncitorești, unde găsim și un 
muzeu al petrolului, la I.L. Ca
ragiale expoziția permanentă 
dedicată marelui dramaturg, fiu 
al meleagurilor dîmbovițene.

— Ce acțiuni ați întreprins 
pentru ca turismul pentru tine
rei să-și atingă rosturile sale ?

— Conștienți de contribuția 
activă pe care turismul o poate 
aduce la formarea calităților 
morale, a deprinderilor folosi
toare în viață și muncă, în lăr
girea orizontului de cunoștințe, 
la dezvoltarea multilaterală 
a tinerilor. agenția B.T.T. 
Dîmbovița și-a mdreptat a- 
tenția în direcția antrenării 
unor mase largi de tineri. în 
condiții optime și larg accesi
bile, la acțiunile turistice. Numai 
în primele șapte luni ale aces
tui an au participat la acțiunile

prin cercetări proprii

turistice organizate direct de 
agenție peste 20 000 de tineri. 
Astfel, cercurile de turism ale 
organizațiilor U.T.C. de la I.U.P. 
Tîrgoviște, „Steaua electrică" 
Fieni, Fabrica de frigidere 
Găiești, Grupul școlar petrol 
Moreni au reușit să antreneze 
numeroși tineri la acțiunile de 
acest gen. Sporește rolul orga
nizațiilor U.T.C, în îndrumarea 
cercurilor de turism, care, pe 
lingă activitățile propuse, trebuie 
să se afle într-un permanent 
dialog cu tinerii, pentru a le 
cunoaște preferințele și, în func
ție de acestea, să-și conceapă 
programele de activități. în 
ceea ce privește realizarea pla
nului fizic, au fost antrenați un 
număr de 15 800 de tineri, mai 
mult decît în aceeași perioadă a 
anului trecut, iar planul valoric 
a fost realizat în proporție de 
101 la sută. La concursul „Floa
rea de colț" au fost antrenați 
830 de tineri ; 400 dintre aceștia 
sint posesori ai brevetului și 
insignei gradului II. Cu toate 
acestea, trebuie să recunosc 
deschis, mai sînt organizații 
U.T.C. și cercuri de turism care 
nu s-au preocupat suficient de 
organizarea de activități turis
tice.

— Ce ne puteți vorbi de 
popularizarea obiectivelor turis
tice și economice ale județului 
in rîndul tinerilor ?

— Pentru valorificarea poten
țialului turistie al județului am 
organizat excursii de mai multe 
zile sau deplasarea cu sR&$ca- 
rele pe principalele trasee ale 
județului. S-au vizitat monu
mentele istorice și obiectivele 
industriale ale Tîrgoviștei. N-au 
fost ocolite nici celelalte orașe 
ale județului. Chiar și la caba
nele dîmbovițene s-au organizat 
excursii. Agenția B.T.T. Dîmbo
vița are pe agenda sa de lucru 
o serie de probleme pentru re
zolvarea cărora trebuie să pri
mească un sprijin eficient din 
partea tuturor organizațiilor, a 
tuturor tinerilor.

Produsele întreprinderii chi
mice „Sinteza" din Oradea sint 
cunoscute tot maj mult, in ulti
mii ani, pentru calitatea lor 
deosebită in peste 30 de țări din 
Europa, Asia, Africa, America. 
„Specialitatea" chimiștilor oră- 
deni o constituie medicamentele, 
produsele fitofarmaceutice — in 
special insecticide și antidăună- 
tori pentru agricultură — pre
cum și, în ultima vreme, pigmen- 
ții, coloranții organici, vopselele 
— materiale cu o înaltă tehnici
tate de fabricație și cu o bună 
vandabilitate pe piața internațio
nală. Cum contribuie sectorul 
de cercetare al întreprinderii la 
creșterea competitivității produ
selor proprii, Ia penetrația lor 
către noi beneficiari, prin îmbu
nătățirea parametrilor calitativi, 
conform normelor mereu mai e- 
xigente ale schimburilor inter
naționale — iată o întrebare cu 
profunde rezonanțe pentru tînă- 
rul colectiv al sectorului de cer
cetări.

O ilustrare semnificativă a a- 
cesteî contribuții am întîlnit-o 
chiar în zilele vizitei mele. In 
uzină intrase în probe tehnolo
gice o nouă secție : cea de pro
ducere a halangerurilor de alchil. 
substanțe de o mare importanță 
pentru economia națională. Clo- 
rura de metil, de exemplu, agent 
frigorific folosit în toate între
prinderile de prelucrare a cărnii, 
furnizată numai de uzina oră- 
deană, este solicitată intens de 
toți beneficiarii. Clorura de etil 
este un prețios intermediar la 
fabricarea medicamentelor. Or, 
toate aceste substanțe se fabri’ 
cau după un procedeu învechit, 
în instalații care erau depășite 
cu mult de solicitările benefi
ciarilor. Iată de ce cercetătorii 
și-au pus problema realizării 
unei tehnologii, de mare ran
dament și eficiență.

— Rezolvarea problemelor cu
rente și de perspectivă ale pro
ducției. inii spunea tovarășul 
Dumitru Moisa, inginerul șef al 
întreprinderii, în special cele 
privind creșterea continuă a ca
lității și, implicit, a competiti
vității produselor noastre, pre
cum și îmbunătățirea condițiilor 
economice de obținere a acestora 
constituie sarcinile sectorului de 
concepție al întreprinderii. Și 
trebuie să vă spun aceste sar
cini au fost rezolvate întotdea
una cu maximum de responsa
bilitate, cu rezultate dintre cele 
mai bune.

Că într-adevăr așa stau lucru
rile o dovedește o scurtă exami-

nare a celor mai noi realizări 
ale acestei secții. Iată numai el- 
teva exemple. Aspirina, medica
ment al cărui consum înregis
trează cifre record în întreaga 
lume, care constituie de mulți 
ani unul dintre numeroasele 
„articole de export** orădene și 
care se bucură de mare faimă, 
este solicitat tot mai mult de 
beneficiari într-o nouă formă : 
cristalizată în cristale cubice, nu 
aciculare. Avantajele tehnolo
gice justifică pe deplin aceste

cercetate în prezent, în laborator 
sau în stația pilot, sint viitoarele 
produse ale întreprinderii. Or, 
este esențial ca acestea să aibă, 
în momentul ieșirii lor pe piață, 
un caracter de noutate, să fie 
pe deplin competitive la nivelul 
exigențelor pieței de peste cîțiva 
ani. Evident, aici aportul cerce
tării este hotărîtor.

După cum aveam să aflu, în 
prezent se desfășoară cercetări 
intense 
toarele

In direcția pregătirii vii- 
articole de export. In
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pretenții. Obținerea noii forme 
este însă departe de a fi sim
plă. La Oradea ea a necesitat 
cercetări îndelungate și modifi
carea substanțială a tehnologiei 
de fabricație. Răspunzînd însă 
prompt cerințelor beneficiarilor, 
întreprinderea nu numai că și-a 
consolidat reputația, dar a reu
șit să-și atragă noi cumpărători, 
în aceeași situație se află și alte 
produse destinate exportului. 
Firme străine au solicitat, de e- 
xemplu, ca insecticidele să fie 
produse în concentrații mult mai 
mari de substanță activă sau 
să reziste condițiilor climaterice 
specifice țării respective. Toate 
aceste solicitări au impus modi
ficări ale tehnologiei, eforturi de 
concepție, rezolvarea, de la caz 
la caz, a unor probleme dificile. 
„Dar tocmai prin această versa
tilitate a producției, opinia ingi
nerul principal Vasile Iancu din 
cadrul sectorului de cercetare, 
bazată pe cercetările proprii, se 
poate asigura satisfacerea exi
gențelor diferiților beneficiari, 
extinderea desfacerii produselor 
întreprinderii în străinătate4*. O- 
pinie pe deplin valabilă, confir
mată de altfel și de creșterea 
continuă a exporturilor uzinei.

Ponderea cea mai însemnată a 
activității de cercetare din ca
drul laboratorului uzinal o con
stituie însă rezolvarea proble
melor de perspectivă. Produsele

acest domeniu, chimiștii arădeni 
au deja o experiență deosebită. 
Pe baza unei tehnologii ori
ginale, realizată în colabo
rare cu specialiștii de la 
ICECHIM. la „Sinteza" va fi 
lărgită, pînă în 1975, producția 
unor antidăunători extrem de so
licitați, iar în 1976 în cataloa
gele întreprinderii vor figura 
încă două noi sortimente

Aceleași preocupări de viitor 
și în alte domenii de virf al 
chimiei : cel al medicamentelor). 
Cercetătorii orădeni au realizat 
o nouă tehnologie de fabricare 
a acidului salicilic, brevetată în 
țări ca Cehoslovacia, Franța, In
dia, Egipt a cărei aplicare în 
producție va însemna un aport

de 12 500 tone din acest prețios 
medicament anual. Noul proce
deu asigură nu numai o cali
tate corespunzătoare celor mai 
exigente norme internaționale, 
ci și o productivitate de 4 ori 
mai mare față de vechiul proce
deu folosit la „Sinteza".

Ceea ce impresionează la u- 
zina orădeană este faptul că 
multe dintre cele mai impor
tante probleme ale cercetării, 
ale viitoarei dezvoltări ale pro
ducției, sînt încredințate unor 
tineri aflați la începutul carierei, 
uneori chiar în anii de stagiar 
tură. Este cazul inginerei Maria 
Puszlai, una dintre coautoarele 
noii instalații de purificare a 
acidului salicilic, care a venit in 
uzină abia de un an.

— Este adevărat, explică 
cu modestie, că și in 
tate m-am ocupat de 
blemele fabricării acestui 
dus. Chiar și lucrarea de 
mă era axată pe această 
Apoi, o practică și primele luni 
de activitate pe care le-am pe
trecut chiar in secția de acid sa
licilic, m-au familiarizat și mai 
mult cu această chestiune. Lu- 
crind apoi cu colegii mei cu mai 
multă experiență am reușit să 
nu mă mai simt o începătoare.

Despre satisfacția de a fi in
vestit cu responsabilități deose
bite, încă din primii ani de me
serie. mi-a vorbit și inginerul 
Vasile Horvath — care, mi s-a 
explicat, a contribuit mult la 
realizarea unui produs nou, in
tens solicitat de numeroși bene
ficiari, destinat tratării apelor 
reziduale din cele mai diferite 
domenii industriale — ca și 
mulți dintre la fel de tinerii săi 
colegi. O satisfacție de loc facilă, 
dar pe deplin justificată, aici, 
la uzina „Sinteza".

ea 
facul- 

pro- 
pro- 

diplo- 
temă.

PETRE JUNIE

ANUNȚ
Din cauza unor lucrări de renovare, de la 2 

octombrie Muzeul Peleș din Sinaia va fi închis 
pentru public pînă la data de 30 octombrie 
a.c. inclusiv.

Face excepție Secția de Artă Decorativă care 
poate fi vizitată zilnic între orele 8—16, în a- 
fară de luni.

Curuia n, sat Pușcași, ju
dețul Vas Din verificările
făcute a rezultat că nu ați fost 
îndepărtat din serviciu, ci trecut 
pentru nevoile de producție, de 
la Huși la lotul Căzănești, fără 
ca prin aceasta să se creeze re
percusiuni asupra salarizării dv. 
Diferendul dintre dv. și tovară
șul inginer Molnar Rudolf, șe
ful șantierului Moldova, privind 
necesitatea de a asigura supra
vegherea tehnică la turnarea 
continuă a betonului la rezervor, 
are la bază o lipsă de înțelegere 
reciprocă.

Pentru rezolvarea problemei 
cazării pe care o reclamați ur
mează a vă adresa conducerii 
șantierului, care a primit indica
ții în acest sens.

Dutuc Gheorghe, 
s-a retras autorizația de funcțio
nare în conformitate _ 
țiunile 8. cap. II, în care se pre
cizează că toti conducătorii 
unități, instructorii, precum 
toți cei care au sarcina de 
controla buna desfășurare

Io?/ .• Vi

cn Instruc-

de 
și 
a 

__  ____ .____ a 
instructajului răspund disciplinar 
în cazul cînd salariații săvîrșesc 
abateri din cauza neinstruirii. 
Pentru verificarea cunoștințelor, 
salariații care lucrează în legătu

ră cu circulația trenurilor eu 
activitate de manevră, sînt exa
minați periodic în comisii al
cătuite de organe competente. 
Aceste prevederi, în conformitate 
cu articolul 9. se aplică și per-

sonalului întreprinderilor be
neficiare de linii industriale care 
lucrează în legătură cu circu
lația trenurilor.

Urmînd deci să fiți exami
nat, dv. nu v-ați prezentat Vi 
s-a retras autorizația, avîndu-se 
în vedere și abaterile dv. sesi
zate de C-I.MP, Iași.

PROFESIONALA

MIHAIL I. VLAD 
subredacția Dîmbovița

Secția de calculatoare elec
tronice din cadrul Institutului 

politehnic Timișoara.

ORIENTAREA

de GEORGE CHIRILÂ

FLORENTIN POPESCU
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alegerea unei profesiuni. Dar... 
în anul școlar trecut dirigenția a 
fost înlocuită cu limba engleză, 
„pentru că tovarășa profesoară 
era navetista'. O flagrantă în
călcare a regulamentului școlar, 
care s-a prelungit de-a lungul 
unui întreg an, fără ca cineva 
din colectivul de profesori să 
încerce vreo remediere a situa
ției.

Ținînd seama de faptul că 
problemele elevelor nu au pu
tut fi discutate într-un dialog 
profesor-elev, am crezut că or
ganizația U.T.C. a clasei a în
cercat să umple aceste goluri, 
punînd pe ordinea de zi a adu
nărilor întîlnlri cu oameni ai 
muncii, dezbateai, vizite la o- 
biective industriale. Totuși...

— Orientare profesională ? I 
Nu am inclus această temă în 
planul nostru, ne spune Daniela 
Sfetcu, secretara organizației 
U.T.C. a clasei, pentru că co
legele mele știu deja ce vor să 
devină și se pregătesc serios pen
tru asta.

Intr-adevăr, ce profesiuni și-au 
ales elevele anului III D ? Cla
sa este împărțită aproape în 
mod egal în trei grupe: medi
cină, filologie și ultima, ceva 
mai eterogenă, însumînd prefe
rințe pentru Institutul de arte 
plastice, Facultatea de geografie 
și Școala tehnică de asistente 
medicale de la Bistrița (pentru 
că nu-i departe de casă). Deci, 
3—4 profesiuni. Cum să expli
căm această monotonie, decît 
prin ignorarea atîtor meserii ca
re, deși noi, stîrnesc interesul 
tinerilor care știu ceva despre 
ele ? Cite eleve cunosc atribu
țiile unui operator chimist, ale 
unui muncitor electronist sau ale 
unui, programator ?

Mai sînt doi ani pînă cînd 
elevele-gospodine ale anului III 
D vor termina liceul. Poate că 
în acest răstimp atelierele de 
electrotehnică și uzinele nu vor 
mai fi un „Sesam" fără cheie 
pentru ele și în acest fel vor a- 
vea posibilitatea unor discuții 
documentate asupra orientării 
profesionale.

Veți mai putea intra în pose- 
ria autorizației de funcționare 
în funcția de manevrant vagoane 
numai după ce veți face vizita 
medicală și psihologică fi după 
o prealabilă examinare profesio
nală, în cazul în care veți do
vedi că sînteți corespunzător, da
că avizul întreprinderii va 
favorabil.

Anonim, Liceul, teoretic 
teni, jud. Teleorman : Cele se
sizate de dv, nu au fost confir
mate de organele care au efec
tuat ancheta. Suma de 65 350 
lei. se află depusă la Banca de 
credit Videle; Contul nr. 39600, 
în vederea construirii unei săli de 
șporț, și nu pot fi scoși 
sinuați dv.) fi folosiți 
scopuri. Instrumentele 
au fost cumpărate din 
cultural pentru tineret,

S-N. Ion. sat Sterpoaia, jud- 
Gorj: în specialitatea dv., vă 
puteți transfera numai la Grupul 
școlar minier Motru și nu la 
Sadu sau Tg. Jiu cum solicitați

Adresațj-vă deci Grupului șco
lar minier Motru.

Dintre multiplele modali
tăți de a scrie poezie se pare 
că cea care-l prinde mai bine 
pe George Chirilă este aceea 
prin care vizează crearea 
unei atmosfere, extragerea 
unui peisaj — scăldat in ce
țuri și lumini difuze din- 
tr-un timp rămas înapoi. Mo
mente și etape deasupra că
rora nu s-a așternut încă ui* 
tarea, dar sînt destul de în
depărtate ca să poată fi în
văluite într-o atmosferă cal
dă, devin — prin rememorare 
— bune pretexte de poezie: 
„Fîntîna noastră ninge pe a- 
coperișe bruma / o vietate 
beată de înălțimi se fringe f 
închisă rana veche mai fu
megă și-acuma / și 
frunze ochiul înrourat 
ge". (Prefigurînd, la 
Ecourile acestei poezii
veni de undeva din timpuri 
îndepărtate, multe contururi 
ale lucrurilor s-au 
numai sufletul 
muritor, este 
poarte zborul 
adunînd în el 
visele tuturor ; 
uitat să murim 
rd I la domnul 
plînge steaua / din vechiul 
veac închis între nsaHiri

șters și 
poetului, ne
menit să-și 

peste veacuri, 
suferințele și 
„$t noi am 
seară de sea- 

Eminescu

ba crește / și iarba îl pri
mește însingurat și nins". (Co
boară un copil). Tonul de 
„spunere* și de confesiune se 
convertește în „descrierea’ 
unor peisaje în manieră nai
vă și de aceea ești trimis cu 
gîndul la desenele copiilor 
ori la unele curente din plasti-

ca modernă: „O, cum se-a- 
rată lumii zăpezile de-acumi 
asemenea unor fete ce se gă
tesc mirese, / noi sărutăm 
cu pleoape suavul lor parfum 
/ robiți unor neliniști și chi
nuri ne-nțelese. / E-atîta. alb 
în lume și alb încă se cerne 
/ din nevăzute straturi peste 
pămînt și cer". (Lingă ză
pezi). Nostalgia vîrstelor ori 
iubirilor duse — predominată 
a cărții — își găsește aici ti
pare fericite iar autorul se 
dovedește a fi un bun con
structor al versului.

Firește că citind o aseme
nea poezie în care surpriza 
vine nu atît din metafora și 
asociația neașteptată de ter
meni cit din fluxul continuu 
al fiorului sentimental, nu 
poți să nu te gîndești la liri
ca unor poeți (Esenin, Labiș) 
și să nu te întrebi dacă, pre 
luind o formulă, nu se cei 
găsite căi noi de explorare a 
unui fîlm liric (altminteri a- 
celași dintotdeauna), chiar 
dacă lectura este plăcută și 
trezește, adesea, ecouri pu
ternice în sufletul cititorului.
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TELEGRAME PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
Președintele Consiliului de Stal al Republicii Socialiste 

România» NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis tovarășului WILLI 
STOPH, președintele Consiliului de Stat al Republicii Demoerale 
Germane, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Stoph,
Alegerea dv. în înalta funcție de președinte al Consiliului 

de Stat al Republicii Democrate Germane îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă transmite, in numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și al meu personal, cele mai cordiale 
felicitări și urări de sănătate și succes in. activitatea dv. plină 
de răspundere.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că re
lațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre 
Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană 

, vor cunoaște o dezvoltare și adîncire continuă, în interesul 'ce
lor două popoare, al unității țărilor socialiste, al cauzei păcii 
și socialismului.

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Președintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi la amiază pe 
Yochanan Cohen, ambasadorul 
Israelului la București.

La convorbirea cordială care 
a ăVUț loc cu acest prilej a par
ticipat Nicolae Ghenea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

, Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer,

a primit, joi după-amiază, 
SGuheil Ghazzi, ambasadorul 
Republicii Arabe Siria la Bucu
rești, în legătură cu plecarea de
finitivă a acestuia din țara noas
tră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă de cordialitate, a 
participat Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpres)

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar generai al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE MAU
RER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, au primit din partea tovarășilor ERICH HONEC
KER. prim-secreUr al Comitetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, FRIEDRICH EBERT, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane și WILLI 
STOPH, președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 

Germania, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și al 
poporului Republicii Democrate Germane vă adresăm sincere 
mulțumiri pentru felicitările cordiale transmise cu ocazia primi
rii Republicii Democrate Germane în Organizația Națiunilor 
Unite.

Republica Democrată Germană este conștientă că acest eve
niment important constituie un rezultat remarcabil al politicii 
externe coordonate a comunității statelor socialiste, în speeial a 
Uniunii Sovietice în cadrul realizării programului de pace ela
borat de Congresul al XXIV-lea al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Vă mulțumim sincer, stimați tovarăși, pentru sprijinul activ 
pe care Republica Soeialistă România îl acordă Republicii Demo
crate Germane in lupta sa pentru participarea egală în drepturi 
la colaborarea pe plan internațional, îndeosebi în cadrul orga
nizațiilor internaționale.

Republica Democrată Germană consideră că este datoria sa 
Internaționaliști ca, împreună cu țările socialiste frățești, să adu
că o contribuție constructivă la activitatea Organizației Națiuni
lor Unite, în interesul păcii, securității și înțelegerii între 
popoare.

Joi dimineața, a părăsit Ca
pitala delegația Mișcării Popu
lare a Revoluției, partidul de 
guvernămînt din Republica 
Zair, condusă de Kiwewa Fumu 
Koji. membru al Biroului Poli
tie al M.P.R., deputat, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a efec
tuat o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Lina 
Ciobanu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, de acti
viști de partid.

Au fost prezenți Bokingi Em- 
beyolo, ambasadorul Republicii 
Zair la București, și membri 
ai ambasadei.

tării unor obiective de cerceta
re și învățămînt din Capitală.

în cadrul manifestărilor 
dicate împlinirii a 150 de 
de la moartea lui Gheorghe 
z#r -r- comemorare înscrisă 
calendarul UNESCO pe 
1973 — joi după-amiază a avut 
loc în București, la Muzeul 
Arhivelor, un simpozion.

Personalitatea eminentului 
cărturar patriot, prestigioasa sa 
activitate depusă in slujba șco
lii, a fondării învățămîntului 
românesc modern au fost evo
cate de istoricul Vasile Netea, 
profesorii Gheorghe Părnuță, 
Hie Popescu Teiușan. fi ViFgi- 
liu Teodorescu, directorul mu
zeului.

Participanții la manifestare — 
Istorici, pedagogi, cercetători, 
elevi — au vizitat, apoi, expo
ziția documentară „Gheorghe 
Lazăr", deschisă în sălile mu
zeului.

Noul spital de pediatrie din Piatra Neamț.
Foto: AGERPRES

„TOAMNĂ 
MUZICALĂ 

CLUJEANĂ^
.Toi seara s-a inaugurat a opta 

ediție a tradiționalului festiv#! 
„Toamna muzicală clujea»l$“ 
cu up concert simfonic care a 
cupripș lucrări de Engspu, $tra- 
vinski și Bartok, șolistă fiind a- 
prepiata pianistă franceză Mo
nique Haas.

în cadrul feștivalului vpr mai 
concerta, alături de formațiile 
Filarmonicii locale, orchestra 
simfenică a Filarmonicii -Mol
dova" am Iași, Corul „Madri
gal" al Conservatorului „Ciprțan 
Porumbpscy". orchestra simfoni
că a Radioteleviziimii Rqmăne, 
solistul Jovan Kolundzija din 
Iugoslavia și dirijorul Adrian 
Sunshipe din Statele Unite ale 
Americii. Ca și la celelalte edi
ții. Fesțivalpl clujean va face 
cunoscute lucrări în prim# au
diție din creația muzicală c&p- 
ternPpFânâ românească, precuin 
și opere din repertoriul univer-

3 octombrie 1973

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui CARL AL 
XI I-LEA GUSTAF, următoarea telegramă :

Mulțumirile mele călduroase pentru simpatia arătată și pen
tru coroana de flori depușă ca omagiu defunctului rege Gustaf 
al VI-lea Adolf.

Tovarășul Paul Niculeseu- 
Mi?il, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul edu
cației și învățămîntului, a pri
mit, joi, la Ministerul Educației 
și Învățămîntului, pe Sir William 
Harpham, directorul Centrului 
Marea Britanie-Europa de Est, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
a asistat Deripk Rosslyn Ashe, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București.

Stilul de muncă al unei comisii a comitetului
județean U. T. C

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUSESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Costa Rica, JOSE FIGUERES, următoarea telegramă ;

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj 
de felicitare transmis eu prilejul Zilei Naționale a Republicii 
Costa Rica.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președin
telui Republicii cipru, ARHIEPISCOPUL MAKARIOS, urmă
toarea telegramă :

Profund impresionat de amabilul mesaj pe carp Excelenta 
Voastră mi l-a transmis cu ocazia zilei naționale a Ciprului, 
■vă adresez dumneavoastră. Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și poporului român cele mai calde mulțu
miri pentru felicitările și bunele dumneavoastră urări. La rin- 
dul meu vă transmit, în mod cordial, aceleași bune urări,

Joi a sosit în Capitală o de
legație de activiști ai Partidului 
Comunist Chinez, condusă de 
tovarășul Li Da Ciang, membru 
al Comitetului Central al P.C. 
Chinez, secretar al comitetului 
provincial Sîeiuan al P. C. Chi
nez, vicepreședinte al comitetu
lui revoluționar al provinciei 
Sieiun, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, va face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul inter
național Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Ion 
Savu, membru al Q.C. al P.C.R., 
Constantin Vașiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Erau de fată Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la 
București și membri ai amba
sadei.

între 2—4 octombrie, Centrul 
european pentru învățămîntul 
superior U.N.E.S.C.O., de la 
București, a organizat Semina
rul internațional cu tema : 
„Eficiența externă a învățămân
tului superior". Au participat 
specialiști din Elveția, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Italia, Iugoslavia, Olanda, Po
lonia, România și Suedia.

Lucrările reuniunii au fost 
prezidate de prof. H. G. Quik 
(Olanda). Din partea UNESCO 
a luat parte dr. L. Atanasian.

De asemenea, au asistat, în 
calitate de observatori delegați 
din partea Uniunii Internațio
nale a Studenților.

în cadrul seminarului au fost 
dezbătute unele probleme actua
le ale învățămîntului superior 
— formele, structura, durata și 
organizarea studiilor, legătura 
dintre învățămînt, cercetare și 
producție — precum și coope
rarea internațională în acest 
domeniu.

Studiem, urmărim, luăm măsuri

CARE ESTE EEICIENJA LOR?

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
Români», ION GHEORGHE MAURER, a trimis tovarășului 
HORST SINDERMANN, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, următoarea telegramă :

Stimate tpvarășe Sinderniann,
îmi face o deosebită plăcere să vă exprim, în numele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, cele piaj cordiale felicitări eu ocazia alegerii dv. în 
funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane.

Vă urez multă sănătate și succes deplin în activitatea dv. de 
înaltă răspundere.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit dir 
partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Cipru, J. 
Cristophides, o telegramă prin 
care acesta îi mulțumește pen
tru felicitările și urările adre
sate eu prilejul zilei naționale a 
țării sale.'

Joi dimineața, George Maco- 
veseu, ministrul afacerilor ex
terne. a primit pe Fredenco 
Carlos Carnauba, noul trimis 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al Republieii Federa
tive a Braziliei în Republica 
Socialistă România în legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

La Sinaia au început, joi di
mineața, lucrările celui de^-al 
IIJ-lea Simpozion internaU°n®i 
consacrat problemelor actuale și 
de perspectivă ale fizicii ener
giilor înalte și particulelor ele
mentare. La această manifestare 
științifică, organizată sub egida 
Institutului Unificat de Cerce
tări Nucleare de la Dubna și a 
Institutului de Fizică Atomică 
din București, iau parte aproa
pe 80 de fizicieni din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R.P. Mongolă, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S. și R.D. 
yietn&m-

Timp de 8 zile, în cadrul șe
dințelor în plen și în seminarii. 
vor fi dezbătute probleme de o 
importanță deosebită ale cerce
tării din acest domeniu, ale ex
tinderii cooperării .dintre fizi
cieni din țările participante.

în cadrul lucrărilor simpozio
nului o zi este rezervată vizi-

Joi la amiază a avut loc în 
Capitală vernisajul expoziției 
„Industrializarea construcțiilor 
de lpcuințe în Ungaria".

Expoziția, deschisă în sala 
Centrului de documentare pen
tru construcții, arhitectură și 
sistematizare din bulevardul 
Magheru, prezintă, prin proiec
te și fotografii, aspecte ale ac
tivității constructorilor din țara 
vecină, realizări obținute ca 
rezultat al foloșirii unor tehno
logii de mare productivitate și 
a upui grad înalt de mecanizare 
a lucrărilor.

Ca urmare a menținerii unui 
trafic intens Comandamentul a- 
viației eivije „Tarpm" a dispus 
prelungirea valabilității actua
lului orar al cupselor aeriene 
interne pînă la 31 octombrie 
1&73. La cererea unor organiza
ții țuri&tice se efectuează și 
zboruri suplimentare spre diferi
te localități balneo-climaterice 
din țară.

Cu prilejul Zilei Armatei 
Populare cehoslovace, atașatul 
militar și aero al Republicii So
cialiste Cehoslovace la Bucu
rești, general maior Josef Gu- 
mulka, a oferit joi un cocteil.

(Agerpres)

Din anul 1971 — de la înfiin
țare — comisia pentru muncă 
organizatorică și viață de orga
nizație a Comitetului județean 
Satu-Mare al U.T.C. a între
prins 18 studii. Aproape că nu 
a rămas sector al acestui do
meniu de activitate să nu fie 
studiat. Printre altele : sistemul 
de organizare și planificare a 
muncii, felul cum se aplică în 
viața organizațiilor U.Ț.C. prin
cipiul muncii colective, pri
mirea în U.T.C., tematica, con
ținutul și desfășurarea adunări
lor generale... în total. 18.

Cei 37 de membri au fost 
împărțiți în colective de lucru, 
pe categorii de preocupări, pen
tru problemele organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi, din a- 
gricultură, din instituții de stat 
și din învățămînt. Aceste co
lective, plecjnd tocmai de la 
neajunsurile existențe în activi
tatea organizațiilor U.T.C., au 
întreprins studiile respective. 
Apoi, pe baza concluziilor, s-au 
luat măsurile ce se impuneau. 
Măsuri care, și ele, trebuiau să 
se împlinească pe terenul acti
vității. Pentru aceasta să urmă
rim studiul care se referă la a- 
dunările generale. Vasile Dără- 
ban, secretar cu probleme or
ganizatorice al comitetului ju
dețean U.T.C., ne spune : „S-a 
plecat mai întîi de la faptul că 
din cele 1 800 de organizații 
U.T.e. în cyrsul anilor 1971— 
1972 nu-și țineau adunarea ge
neral# lunar în jur de 250—300. 
Âm socotit că organismul cel 
mai competent să rezolve 
ceastă situație este comisia or
ganizatorică. în urma concluzii
lor, luindu-se măsurile nece
sare — din care amintesc par
ticiparea nemijlocită a membri
lor comisiei și a aparatului sa
lariat la adunările generale, a- 
t.entia «deosebită acordată in
struirilor activului, accentul 
deosebit pus pe consultarea ti-

nerilor în ceea ce privește or
dinea de zi a adunărilor etc. 
s-a reușit ca în ultima perioa
dă numărul adunărilor generale 
neținute să șcadă la jumătate". 
Urmărim firul mai departe. La 
municipiul Satu-Mare, primul 
secretar al comitetului munici
pal U.T.C., Vasile Turdeanu, a- 
răta : „într-adevăr, problema a- 
dunărilor generale a fost stu
diată de comisia organizatorică 
a județului, comisie din care fac 
parte și eu. Printre cauzele ne- 
ținerii adunărilor generale se 
număra și programarea neco
respunzătoare, către sfîrșitul 
lunii, a ședințelor. Acest lucru

VIAȚA DE

a-

După prima etapă
in „cupele europene"
Deei, să recapitulăm : Dinamo 

se califică la un scor de con
semnat in anale. J2—0, în fața 
unui adversar care se pare că 
a început să joace fotbal cu o 
săptămînă înainte ; Chimia Rm. 
Vîlcea a ieșit din cursă, n-a pu
tut trece de un adversar la fel 
de slab, pentru că, jocul și va? 
loarea ei nu se urcă la cotele 
unei competiții internaționale ; 
Universitatea Crajova. singura 
într-adevăr merituoasă din con
fruntările primei etape, ș-a ca
lificat în dauna unui adversar 
puternic, cu o carte de vizită 
impresionantă, reprezentanta u- 
nei școli de fotbal cu recunos
cute virtuți — Fiorentina Flo
rența : F. C. Argeș, după două 
evoluții inexplicabil de slabe, 
ratează șansa de a-și înscrie nu
mele printre echipele europene 
de elită. Așadar, una peste alta, 
coeficientul de promovare în 
etapa a doua a ..cupelor euro
pene" este de 50 la sută. In- 
trucît la prima etapă au parti
cipat un număr mare de eehine 
slabe, comportarea și realizările 
reprezentantelor noastre le con
siderăm nesatisfăcătoare.

în acest moment, de prim bi
lanț, îmi amintesc că în ședin
țele Biroului federal au fost 
expuse măsuri pentru o eom- 
•nortare mai bună, au fost etalate 
obiective mult mai mari. iar 
reprezentanții cluburilor s-au 
Rnffajat si ei că în comoetitiite 
conți nepțale fotbalul roma nesc 
va fi reprezentat cym trebuie, 
adică ne măsura așteptărilor, a 
condițiilor de pregătire pe carp 
■le au fotbaliștii noștri. Forul 
federal, conducătorii cluburilor 
ar trebui să analizeze și să ex
plice de ce n-au fost îndeplinite 
obiectivele propuse.

Pînă atunci ne permitem să 
facem cîteva sumare incursiuni 
în realitățile care au determi
nat aceste comportări, aceste e- 
voluții atit de diametral opuse.

Scot fitin disscuțlc, de la în
ceput, echipa Dinamo care ș-a 
comportat în raport cu sarcinile 
și adversarul pe care le-a 
avut. Scorul ilustrează un dez
echilibru identic cu cel dintre 
dei boxeri la o diferență de trei- 
patru categorii. Băieții și-au po
tolit setea de goluri — bine ar 
fi să-și mențină și pentru viitor 
acest necesar apetit — dar j--au

meciului. Din nou s-a dovedit 
că nu știm fructifica loviturile 
fixe. Să recunoaștem, victoria 
a venit greu, de-abia în penul
timul minut și dintr-un gol rea
lizat intr-o învălmășeală ce 
avea să dea naștere la discuții- 
Iată că în momentul în care 
întilnim un adversar cu un stil 
de joe care nu este comun și 
care știe șă se apere organizat,

CINCIZECI
LA SUTA...

avertizat pe adversarii din eta
pa a doua care, sîntem siguri, 
nu vor fi de talia luj Crpsftders 
(Cruciații)...

Am vizionat, la fața locului, 
partida de la Craiova. A fost o 
partidă de luptă, echilibrată, cu 
o repriză — prima - de o ca
litate precară și eu o alta .■?- a 
doua — mult mai animată, mai 
dinamică și combativă, cu faze 
și acțiuni d.e fotbal bun. pe mă
sura cărților de vizită ale ce
lor două echipe. Lăud.înd per
formanța oltenilpr trebuie să-mi 
exprim și unele rezerve față de 
jocul lor neconsistent și cu scă
deri inexplicabile. m«i ales, la 
compartimentul ofensiv ; in 
prima repriză am înregistrat a- 
taeuri sporadice, lipsite de clar
viziune si incisivitate, greșeli 
tehnice și de orientare și anti
cipare în teren — precum și 
spița de ratări, din poziții fa
vorabile, din partea a doua a

care știe să țină mingea — ne 
descurcăm mai greu. Apărarea 
studenților, cu toți componenții 
săi și-a făcut cu brio datoria, 
in vreme ce atacyl ni s-a pă
rut mai lent, cam imubii fălă 
de altădată — sigur, trebuie 
avută în vedere miza jocului și 
teama de risc : italienii combi
nau cu virtuozitate, derutant, în 
maniera lor caracteristică, iar 
poarta șj-o apărau, în perma
nență, supranumeric. în orjce 
caz în etapa a doua Univ. Cra
iova, cu puțină șansă cînd ș.e va 
trage la sorți, poate că va întîl- 
ni o echipă tot de talia Fio.r 
rentjnei. sporindu-i-se, astfel, 
șansele de calificare in optimile 
„Cupei U.E.F.A.". ceea ce ar fi 
o performanță remarcabilă. Pu
blicul oltean, atit de fierbinte, 
ar merita să vadă la lucru echi
pe celebre pe gazonul din Cra
iova. Cu multe ore înainte de 
fluierul de începere, tribunele

fcțgu opupale de petie <jc
suporteri, care au meritul d.e 
a-i fi chemat la luptă pe bă
ieți, dindu-ie aripi și vigoare in 
asgltul nestăvilit ,din finalul me
ciului susținut la poarta lui 3u- 
perefri, asalt ce avea să le 
aducă victoria și marea satis
facție.

Mai puține lucruri avem de 
spus la adresa divizionarei B 
Chimia Rm. Vîicea, care a 
ajuns, spre meritul ei, să-și 
dispute întîietatea într-o com
petiție internațională, datorită 
mai mult unei conjuncturi de 
moment, ci nd fruntașele divi
ziei A nu prea s-au arătat 
interesate să depună eforturi 
într-o a doua întrecere cu ca
racter național — „Cupa Ro
mâniei*. de mai multă vreme 
desconsiderată. E cazul — și 
Federația se pare că intențio
nează acest lucru — să fie re
considerată această competiție, 
adueîndu-i-se îmbunătățirile, 
corecturile cgpe să asigure par
ticiparea responsabilă a tuturor 
echipelor noastre de fotbal.

Cea mai mare deziluzie ne-a 
provoca!-© F.C. Argeș, echipă 
cu multă experjentă internațio
nală- Indiscutabil, piteștenii 
ap avut greutăți în alcătuirea 
ce’.ui mai bun și verificat „un- 
sorezepe** (nerecuperarea _ la 
timp a unor accidentați. păst’vi- 
rea lui Dobrin la lot), dar din
colo de cauzele obiective mai e 
vorba sj d° o eclipsă de formă, 
de o pregătire necorespunzătoa
re pentru cele două partide de 
la Istanbul si pitești. Martorii 
oculari snun că meciul de 
miercuri, de la Pitești, a fost o 
verjtsbjlă parodie, exnrimînd 
nemiiința gazdelor și elanul oas
peților.

Și acum să 
campionat și 
geriie la sorți 
pene....

• La Vama. au luat sfîișjț 
joi. lucrările celui de-ai 10-lea 
Congres oliippjc.

Cel de-al 10-lea Congres olim
pic.. .de la Varna- care s-a desfâ- 
șuiat sub deviza ..Sportul in 
serviciul păcij", a reunit 61 de 
membri ai C.I.O., 26 ai federa
țiilor sportive internaționale, 
președinți ai comitetelor olimpi
ce din 92 de țări, printre care și 
România.

• Recent, au avut loc la Mon
treal (Canada), viitoarea gazdă 
a J.Q., lucrările congresului ex
traordinar al A,I.B.A. în cadrul 
lucrărilor, s-a stabilit printre 
altele ca prima ediție a cam
pionatelor mondiale de box re
zervate amatorilor să șe desfă
șoare în cursvl lunii augușt 1974 
la Havana. La campionate, vor 
putea participa reprezentativele

MERIDIAN
nu selecționatelenaționale și 

continentale cum se promisese 
la începutul discuțiilor purtate 
in «acest an- Campionatele lumii 
se vor desfășura din 4 in 4 ani.

La acest congres extraordinar, 
țara noastră a fost reprezentată 
de Gheorghe Guriev, președin
tele Federației de box și vice
președinte al asociației europene 
de box amator (A.E.B.A.).

ne întoarcem la 
să așteptăm tra
in cupele euro-

V. CABULEA

• După disputarea a irei 
rupde Și a partidelor întrerup
te, în turneul interzonal feminin 
de șah care se desfășoară în 
stațiunea maritimă Ferrerias 
(insula Minorca), cond.UC Ira 
Levjtina, Tațiana Zatulovskaia 
(ambele U.R.S.S.) și Katia Jova- 
novici (Iugoslavia), cu 2,5 puncte 
fiecare. urmate de Marta Șui 
(U.R.S.S.) — 2 puncte și o par
tidă întreruptă, Gertrude Baunv 
starpk (România) și Valentina 
Kozlovs.kaia (U.R.S.S.) — 2
puncte, Alexandra Nicolau (Ro
mânia). Suzana Verdczi (Unga
ria). Elisab.eta Polihroniade (Ro
mânia) și Milunka Lazarevici 
(Iugoslavia) — 1,5 puncte etc.

făcea ca de multe ori să se su
prapună cu alte acțiuni aminate 
și pînă la urmă adunarea nu 
mai avea loc. Cunoscînd acest 
lucru s-a acționat în sensul c# 
adunările generale U.T.C. s-au 
planificat la începutul lunii. Se 
constată că situația s-a îmbu
nătățit simțitor".

Pînă aici s-ar 
bine. Chiar foarte 
zgt, ar arăta cam 
suri... preocupări... rezultate. 
Dar care este situația in orga
nizațiile U.T.C. ? Am pătruns 
în două din ele socotite printre 
cele cu o activitate bună. Cău
tăm indicatorul de sipț.eză al 
eficienței studiului întreprins 
de comisia organizatorică : cite 
adunări generale U.T.C. s-au 
ținut în luna iulie ? La „Trico
tez", Eljsgbeta Mațolcsi, locții- 
toarea 
spune 
numai 
Vasile 
tul ui
ma.șipi casnice emaifate ,.-23 Au
gust". pe pr.ezi.nț# următoarea 
situație : 13 organizații U.T.C. ; 
7 și-au ținut adunările. Acum 
s# facem speoțeaja. Cele două 
întreprinderi gu la un loc 23 de 
organizații U.T.C. Din acestea, 
pe lyna iulie. 11 nu și-au ținut 
adunările- Deci procentul se a- 
propie de 50 la șută, Ce se in- 
timpj.ă dacă aplicam calculul la 
cele î 800 de U.T.C.
ale județului ? Un astfel de

părea că e 
bine. Sinteti- 
așa : neajyn- 

preocupări...

secretarului U.T.C., ne 
că din cele 10 organizații 
5 au ținut adunările, iar 
Pop. secretarul comite- 

U.T.C. de la Fabrica de

calcul nu pare nefondat odată 
ce ne-am oprit la două din or
ganizațiile bune.

Să mai luăm în discuție un 
alt studiu : cel care se referă la 
primirea în U.T.C. Dar să nu 
mai urmărim toate etapele — 
așa cum am făcut cu primul 
studiu — ci să ne oprim direct 
la eficientă. La „Tricotex" 
ganizația numără în jur de 
de uteciști și — aproximativ 
60 de neutepiști. în acest an 
s-au făcut decît 11 primiri 
acelea Într-o singură 
La fabrica „23 August' 
cum mărturisea secretarul 
mitetului U.T.C. — tot în 
ceeași perioadă, 17 primiri, cu 
toate că „sint vreo 40 de neute- 
ciști".

Situațiile semnalate mai sus 
aproape că nu mai suportă comen
tarii. Problema studiilor în ge
neral ar putea provoca însă nu- 
merfiase discuții. Fără nici o în
doială cele 18 studii întreprinse 
de comitetul județean U.T.C. 
sint un argument incontestabil 
al cheltuirii unei mari cantități 
de energie și din punctul aces
ta de vedere nu are nimeni ni
mic de zis. Nu facem însă studii 
de dragul studiilor; sau pentru 
a avea ce raporta. Le facem 
tocmai pentru a îndrepta o a- 
nume stare de lucruri necores
punzătoare, le facem — vorbind 
de comisia organizatorică — 
tocmai pentru a ne perfecționa 
formele și metodele de acțiune, 
iar toate acestea nu trebuie să 
vizeze decît un singur lucru : 
îmbunătățirea sub toate aspec
tele a activității organizațiilor 
V.T.C. Ce demonstrează in a- 
cest sens activitatea comisiei 
mai sus discutată ? Că a depus 
eforturi pentru soluționarea 
pnor probleme dar acestea s-au 
oprit intr-un anume punct, pil 
au fost finalizate corespunzător, 
înțepenind în ceje din urmă în
tre coperțile dosarelor pe 
stă scris : „Comisii si consilii". 
S/duiia du este dcrît dds sîp- 
gnră și e cjt sc poate de sim
plă : numai consecvența in ui- 
mărirea și aplicarea propriilor 
măsuri este capabilă să ducă 
«H’ice început pină la Și
numai așa se poate inlătiira 
procedeul de a rejya mereu, 
cum se imimplâ la această cor 
mjsie, studiile de la un an la 
altui.

Deschiderea stagiunii 
Teatrului Național 

din Craiova
Teatrul Național din Craiovi 

și-a deschis joi șeara noua sta
giune cu piesa „Locul tău sub 
soare" în premieră p-_ iară. 
stițuind o dezbatere asupra 
sensului unor destine în soine- 
tatpa noastră contemporana, pie
sa este semnată de juristul eca- 
iovean Gheorghe Robu, care își 
face astfel debutul în dramatur
gie.

în continuare, naționalul cra- 
iovean va prezenta în cadrul cer 
lei de-a 124-a stagiuni piesele 
„O scrisoare pierdută", de I. ț. 
Caragiale, „Ultima oră", de Mi
hail Sebastian, „Viața e ca un 
vagon", de Paul Everac, „Oșdip 
rege", de Sofocle, Vrăjitoarele 
din Salem", de A. Miller, și 
„Moartea guvernatorului", de 
Leop Kruczkowski.

or-
800

nu 
$i 

adunare. 
— după 

co- 
a-

care
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(Uinune din pag. I)
mele, oricît de nepotrivite, șînt ple unui „qnonim". în fond, 
ompl - indiferent de vîrstfl, dar mai cu seamă la tinerețe - 
simte o teribilă nevoie să aibă, despre sine, o părere cit mai 
bund- Cum să oi în$p o astfel de părere, cind intr-un fel te 
porți dacă te afli în „bătaia vizuală" a unor cunoscuți și 
îr)tr-alt fel dacă te afji,.. incognito, cine știe pe unde, la cine
matograf, în autobuz sau, pur și simplu, pe stradă. Dacă 
cineva ți-ar spune de la obraz : „Ascultă, tinere, ești o plas
tiline» 1“ — înțelegînd printr-asta cq n-ai încă o personalitate 
suficient constituită, cu o comportare egală (cu pragul supe
rior gata atins în anumite momente), că împrumuți prea 
rapid, dacă te gfli într-un grup, purtarea celui mai puțin 
pozitiv - ațuncl sigur te-ai îmbățoșa, ai protesta și nu l-ai 
ierta pe cel care ți-a zis astfel. însă de cîte ori, singur, fără 
cuvinte rostite, nu te comporți chiar așa ?

Revenind Ja filmul a.mir)tit, cel care a provocat însemnă
rile de mai sus, trebuie spus că nu întotdeauna omul se vede : 
e mult mai simplu, mqi comod, să-i privești pe alții — și 
privindu-i să-i judeci — decît să-ți autocontrolezi permanent 
gesturile și, desigur, să te autoapreciezi astfel la justa va
loare a propriului gest, cpmis într-un loc public sau exclusiv 
față de sine. Lq urma urmei., gesturile astea așa-zis mărunte, 
cotidiene, secundare, pe care destui le desconsideră încă, 
alcătuiesc - totuși - prin frecvența lor, un total care, vrem, 
nu vrem, repet, ne definește- Mulți dintre noi urcă zilnic 
într-un autobuz șj ny toți știm, de exemplu, că poți avansa și 
fără să pui mîna pe cel din fața ta ca pe un dulap întîlnit în 
cale, pe c.are-l poți „muta" fără grijă, că omul preferă ,,cu- 
vintul", rugămintea ; fiecare dorim să obținem un loc cît mai 
bun la cinematograf, de unde și nerăbdarea cu care stăm la 
rind, dar s-au deprins oare toți să nu mai sfideze șirul de 
oameni, precjpitînclu-se în față, ca să nu mai ia noștere ast
fel interminabilele și prea ascyțRele „confruntări" pe tema 
respectării celorlalți în ©rice împrejurare...

Pe om îl judeci după faptă. Gesturile - toate - indiferent 
de spectaculozitatea lor, nu-s altceva decît „aerul pur" al 
respirației colective, al bunei conviețuiri sociale.
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Gală de filme
în cadrul manifestărilor pri

lejuite de cea de-a XXJV.-a ani
versare a întemeierii R. D. Ger
mane, joi seara, a fost prezentat 
la Cinematograful „Capitol" un 
spectacol de gală cu filmul „Cu 
toate acestea". Manifestarea, or
ganizată de Consiliul Culturii fi 
Educației Socialiste, este înscrisă 
in planul de celaberare cultural- 
științifică dintre cele două țări. 
Filmul gale|, producție a Studio
ului Defa-Berlin, reconstituie, cu 
forță evocatoare, momente din 
lupta proletariatului german din 
anii 1918—1919, sub conducerea 
revoluționarilor Karl Liebknecht 
și Roșa Luxemburg. La realiza
rea acestei pelicule și-au adus 
contribuția scenaristul Michael 
Tscfresno-Hell, regizorul Gunter 
Reisch, operatorul Jurgen Bra
yer, compozitorul Ernst H. Me
yer. actorul Horst Schulze, in
terpretul rolului principal, și 
glț.ii.

înainte de spectacol. Dumitru 
Fernoagă, directorul Casei de 
filme 5, a făcut o prezentare a 
acestei producții cinematografice 
și a relevat succesele obținute 
de cineaștii din R. D. Germană,

La gală se aflau Du
mitru Gișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori 
tjjn Ministerj.il Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură și artă, 
un numeros pubhp-

Au luat parte, de asemenea, 
Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București. șfifi 
de misiuwi diplomatice și mem
bri ai corpului diplomație.

(Agerpres)

Mtndrii fii ai Maramureșului.
Foto: EM. TANJALA

Ministerj.il


de peste hotare
ț

Activitate laborioasă laSesiunea

.Asigurarea unui climat, de 
destindere și cooperare prin 
inițierea de acțiuni concrete, 
întărirea roluljî și eficienței 
organizației. lichidarea co
lonialismului și practicilor 
rasiste, soluționarea proble
melor dezarmării și dezvol
tării. garantarea securității 
internaționale și a drepturi
lor Și libertăților individua
le au constituit, in continua
re. punctele de referință ale 
discursurilor rostite în ple
nul Adunării Generale a 
O.N.U.

, Ministrul 
externe al Republicii Pana
ma Juan Antonio Tack, a 
rțmareat participarea clin ce 
îp ce mai importantă la de
ciziile vieții internaționale 
pe care o exercită națiunile 
miri Și mijlocii, in soecial a- 
criear care în cursul ultim’- 
lor' 25 de ani au reușit să 
elimine- colonialismul șLch- 
pendența,. devenind state 
independente și suverane.

Ministrul afacerilor extern 
ne al Indiei. Șardar Swaran 
Singh, a subliniat că guver
nul 'indian -depune toate, 
eforturile nentru asigurarea, 
nării și prieteniei’ cu Pakis
tanul - ..obiectiv fundamen
ta’ al politicii externe indie
ne".

Gyanendra Bahadur Karki, 
rfiinistrui de externe al^ Ne
palului a subliniat, la rindul 
său: preocuparea ne. care o 
creează disparitatea eco.nonii- 
că persistentă între țările 
dezvoltate și rele în curș de 
dezvoltare. El a subliniat 
progresele înregistrate în di
recția obiectivului păcii și 
securității .internaționale.

Abordind chestiunea con
flictului din Orientul Apro
piat, ministrul de externte 
marocan. Ahmed Taibi Ben- 
hirha, a afirmat că există 
încă posibilitatea realizării 
unei soluții pașnice a pro
blemei.

Au luat cuvintul. de ase- 
menea, reprezentanții Aus
traliei, Portugaliei. Mexicu
lui, Israelului. Madagascaru
lui, Luxemburgului. Argenti
nei și-statului Haiti, după, 
care lucrările Adunării Ge
nerale au fost, joi diminea
ța. temporar suspendate .o 
serie de state africane ce
rind Comisiei de verificare a 
deplinelor puteri șă~ șe pro
nunțe asuora validității man
datului delegației Republicii 
SUd-Africane.

pentru relațiile

Antonio Tack, a

Conferința securității europene
• Stabilirea unui program intens de lucru

La Centru! Internațional de Ctonferințe, continuă lucrările celei 
de-a doua faze a Conferinței europene pentru securitate și coope
rare. în cursul zilei de joi s-au încheiat lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comitetului de Coordonare.

După ce a stabilit principiile 
și liniile generale ale unui acord 
privind asigurarea unei reparti
zări judicioase a timpului de ca
re va dispune Conferința in vii
toarele șase săptămîni, pentru 
ca fiecare organ de lucru al său 
să poată desfășura o activitate 
normală și fructuoasă, la propu
nerea României, Comitetul a a- 
dontaț și programul concret al 
ședințelor fiecărei comisii și or
gan subsidiar.

Programul adoptat pentru ur
mătoarele șase săptămîni, res
pectiv pîriă la 16 noiembrie a.c. 
prevede o activitate susținută — 
atît la nivelul comisiilor cît în 
special la nivelul organelor sub
sidiare, de lucru. S-a exprimat 
dorința generală ca în acest mo
ment după reglementarea diferi
telor probleme organizatorice și 
de procedura, atenția participan
telor să se concentreze exclusiv 
asupra sarcinii principale, de 
examinare a propunerilor pre
zentate de diferite state, în ve
derea elaborării proiectelor de 
documente ce urmează să fie 
supuse adoptării în cea de-a tre
ia fază a Conferinței preconizată 
să aibă loc la nivelul șefilor de 
stat.

Tot în cursul zilei de joi au 
ținut ședințe organul special 
lucru care examinează proiectul 
românesc de document privind 
măsuri menite să asigure nere- 
curgerea la forța și. la amenin
țarea Cu forța, precum și sub
comisiile pentru principiile 
lațiilor dintre state, măsuri 
vind aplicarea principiilor, 
operarea industrială, comerț, 
tura și contacte umane.

Președintele în funcțiune 
ședinței organului special de lu
cru a amintit propunerea făcută 
de România privind măsuri care 
să facă efectivă nefolosirea for
ței, propunere care, după opinia 
sa, prezintă interes, și a adău
gat, în context, că orice deta
liere suplimentară privind con
cepția care stă la baza acestei 
propuneri va fi binevenită și

uțilă. Luînd cuvîntul reprezen
tantul român în acest organ a 
prezentat concepția României 
privind căile de natură să duca 
la excluderea definitivă a re
curgerii la forță în relațiile din
tre state în Europa, accentuînd 
asupra caracterului atotcuprin
zător al propunerilor românești, 
care vizează laturile esențiale ale 
relațiilor dintre 
juridice, militare, 
culturale.

state : politice, 
economice și

fază a Confe- 
securitate si

că 
ur- 
ți- 
de

Cea de-a doua 
rinței pentru 
operare in Europa este chemată 
să abordeze o etapă nouă a re
lațiilor intereuropene — a de
clarat in cadrul dezbaterilor din 
Consiliul Național al Elveției, 
consacrate Droblemelor ie poli
tică externă. Pierre Graber, șe
ful Departamentului oolitic fe-z 
dsral. Elveția a continuat el 
— nu ar putea să nu se alăture 
eforturilor . care se deoun în 
acest sens, convinsă fiind că 
..refuzul de a se asocia la ooli- 
tica de destindere ar echivala 
cu resemnarea la o reîntoarcere 
la războiul rece". Declarațiile 
privitoare la destinder** trebuie 
să fie însoțite d® o destindere 
in fapte, a spus șeful diploma
ției elvețiene.

co-

A
u trecut aproape 
trei săptămîni de 
cind, la Centrul in
ternațional de con
ferințe de la Ge
neva, au început 
lucrările celei de a 

doua faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa, eveniment de importanță 
istorică pentru destinele păcii 
și cooperării pe continent.

Este binecunoscut faptul 
actuala etapă a Conferinței 
mează celei de la Helsinki, 
■tută la nivelul miniștrilor
externe, și că are drept prin
cipal obiectiv elaborarea docu
mentelor finale ale conferinței, 
(uprinzînd — așa cum sublinia 
șeful delegației țârii gazde, am
basadorul Robert Binschedler 
— „reguli cit mai angajant? 
privind comportamentul statelor 
în relațiile noi care trebuie sta
tornicite pe continent". Partici
panții sint chemați să clarifice, 
să precizeze, să orienteze și să 
dezvolte o serie de principii, e- 
vocate cu prilejul primei faze, 
să contribuie la eliminarea a- 
plicării arbitrare sau diferite 
a normelor și principiilor pe 
care statele europene, alle țări, 
se angajează să lp respecte cu 
strictețe in practica relațiilor 
internaționale.

Această fază a Conferinței 
este — din punct de vedere al 
sarcinilor pe care le are de în
deplinit — de maximă impor
tanță. De aceea pentru discuta
rea numeroaselor probleme le
gate de normele procedurale, de 
programul de lucru, de mo
dalitățile dezbaterii proiectelor- 
document, ale propunerilor, actu
ala reuniune dispune de un ca
dru organizatoric adecvat.

Evident, „etapa Geneva" a 
demarat sub auspiciile îmbucu
rătoare ale rezultatelor primei 
faze de la Helsinki. Caracterul 
de lucru — și-a pus de la în
ceput amprenta asupra ședințe
lor. Și, primele progrese n-au 
întîrziat să apară. O mărturie 
concludentă în acest sens o con
stituie faptul că toate organele 
create „funcționează cu motoa
rele pornite" — după cum re
marca o corespondentă din Ge
neva. Intr-o reuniune a Corni-

teiului de coordonare, partici
panții au luat act cu satisfacție 
că toate organele de lucru ale 
conferinței au trecut la dezbate
rea problemelor ce Ie revin, a- 
ceasia făcindu-se în ordinea re
comandărilor finale de la Hel
sinki, cu luarea in considerație a 
documentelor care au fost deja 
depuse sau care vor fi depuse 
ulterior. La același capitol se 
poate adăuga soluționarea sa
tisfăcătoare a problemei mult 
discutate privind modalitățile 
prin care țările neparticipanle. 
riverane Mării Mediterane, pot 
să-și facă cunoscute punctele 
lor de vedere în organele de lu
cru ale conferinței. Astfel, sta-

portant organism, soluții care au 
deschis calea Începerii activi
tăților, așa cum spuneam, 
toate celelalte organe.

Atunci cînd vorbesc de acest 
lucru, observatorii prezenți la 
Centrul internațional de confe
rințe se referă în principal la 
dezbaterile din cadrul Comisie» 
I-a pentru problemele privind 
securitatea europeană. Comisia 
lucrează în ședințe plenare, în 
subcomisii, cit și intr-un organ 
special, luînd în discuție aspec
tele politice, juridice și militare 
ale securității și propunerile me
nite șă facă efectivă nerecurge- 
rea la forță sau la amenințarea 
cu forța și a căilor de regle-

in

ca statele participante să se 
consulte, atît pe plan multilate
ral, cit și pe plan bilateral, a- 
supra oricărei acțiuni care ar 
pune în pericol pacea ‘ și secu
ritatea în Europa și să caute 
împreună soluții corespunză
toare pentru a înlătura perico
lul unuj conflicț și a garanta 
securitatea tuturor statelor de 
pe continent.

In cadrul aceleiași comisii, pe 
masa de lucru a organului spe
cial, se mai află alte două do
cumente, unul prezentat de 
U.R.S.S., care cuprinde idei 
complementar? propunerilor a- 
vansate de țara noastră, și un 
proiect elvețian privind proble-

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Jaza Geneva": început
constructiv

tele din această regiune, care au 
manifestat interes pentru a-și 
prezenta pozițiile (Algeria, Tu
nisia, Israel. R. A. Egipt, Siria 
și Maroc) pot prezenta contribu
ții scrise și introduce verbal a- 
ceste documente în comisia I-a și 
a Il-a. Apoi, prin consens, s-a 
luat hotărîrea ca în cadrul co
misiei care se ocupă de aspec
tele economice și tehnico-știin- 
țifice să poată fi consultate con
tribuțiile scrise ale secretarului 
executiv al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa. De ase
menea, ca un punct pozitiv se 
poale menționa acordul repre
zentanților celor 35 de miniștri 
de externe — care alcătuiesc 
Comitetul de coordonare — la 
agenda de lucru a următoare
lor șase săplămini. Acestea au 
fost citeva din soluțiile construc
tive, la care a ajuns acest im-

mentare pe cale pașnică a dife
rendelor dintre state.

Acționînd cu consecvență în 
direcția edificării unui sistem e- 
fectiv de securitate și cooperare 
europeană, țara noastră a de
pus în prima zi de lucru a co
misiei un document de bază. 
Noua inițiativă românească, 
care s-a impus de la început 
participanților prin caracterul 
său inedit și constructiv, se re
feră la necesitatea precizării și 
concretizării, prin instrumente 
multilaterale și bilaterale, a o- 
bligației statelor participante la 
Conferință de a nu recurge la 

și la amenințarea cu 
propunîndu-se în acest

sens examinarea posibilității în
cheierii unui tratat general-eu- 
ropean cu privire la nerecurge- 
rea la forță sau amenințarea cu 
forța. în document se propune

mele de perspectivă ale elabo
rării și convenirii asupra unei 
înțelegeri pentru reglementarea 
pașnică a diferendelor.

Schimbul de opinii din cadrul 
comisiei a permis participanți- 
lor să ajungă la o înțelegere po
trivit căreia timp de două săp- 
tămînî să fie examinate în de
taliu documentele prezentate de 
România și Uniunea Sovietică, 
urmînd ea ulterior să fie supus 
atenției proiectului Elveției.

In ceea ce privește aspectele 
militare ale securității, după 
cum subliniau și recomandările 
reuniunii pregătitoare de la Di
poli, de importanță majoră sînt 
măsurile vizînd creșterea încre
derii și întăririi stabilității in 
Europa, drept consecință a unor 
acorduri concrete pe plan mili
tar. Și in acest domeniu Româ
nia a propus negocieri pentru

elaborarea unui document in 
care să fie cuprinse programe 
complexe, cuprinzătoare, vizînd 
dezangajarea militară și dezar
marea în Europa. Printre preve
derile acestui document se află : 
interzicerea armelor nucleare și 
a celorlalte arme de distrugere 
in masă, reducerea și retrage
rea tuturor trupelor străine in 
limita frontierelor naționale, li
chidarea bazelor militare de pe 
teritoriul altor state, reducerea 
bugetelor militare, incepind cu 
bugetele țărilor mari, puternic 
înarmate, încetarea cursei înar
mărilor trecerea la reducerea 
trupelor, și armamentelor din 
dotarea armatelor naționale, cre
area de zone denuclearizatc in 
diferite părți ale Europei și a- 
sumarea de către puterile pose
soare de arme nucleare a obli
gației de a nu folosi aceste arme 
împotriva statelor care fac parte 
din aceste zone, pregătirea con
dițiilor pentru .desființarea 
blocurilor militare. De aseme
nea, notificarea in prealabil a 
marilor manevre și mișcări mi
litare, precum și schimbul de 
observatori la manevre ar con
stitui alte măsuri, care se cir
cumscriu preocupărilor de a 
spori încrederea reciprocă între 
statele europene.

Este dificil, desigur, să se 
facă un bilanț, chiar parțial, al 
întregii activități a tuturor ce
lor 12 organe de lucru ale Con
ferinței. dat fiind întinsa pro
blematică abordată, dinamica 
dezbaterilor, existența unei mari 
diversități de poziții — lucru fi
resc, luînd în considerație parti
ciparea unor state atit de dife
rite ca sistem social-politic, ca 
întindere, potențial sau nivel de 
dezvoltare. Dar, faptul că se 
manifestă un spirit de conlu
crare constructivă pentru depis. 
tarea soluțiilor acceptabile tu
turor statelor, evidențiază posi
bilitatea ea, în final, faza, a 
doua a Conferinței pentru secu
ritate .și cooperare in Europa 
să se soldeze cu rezultate pozi
tive, pe măsura aspirațiilor le
gitime ale popoarelor europene 
de a trăi in deplină securitate 
în pace și cooperare.

IOAN TIMOFTE

Declarațiile președintelui Nixon
SUD : la una din școlile care funcționează in suburbiile ora 
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Ministrul afacerilor externe al Islandei, Einar Agustsson, 
iși continuă vizita oficială, de două zile. în Statele Unite, 
in cadrul căreia șeful diplomației islandeze examinează, in
tre altele, cu oficialitățile de la Washington problema bazei 
militare americane din cadrul N.A.T.O. de la Keflavik,.. in 
care sint dislocați 3 700 de militari ai S.U.A. Aceste convor
biri. apreciate de un purtător de cuvînt al Pentagonului 
drept „substanțiale", se vor referi la problema menținerii 
in continuare sau a desființării bazei americane de la Kefla- 
vifc, ținind seama de faptul că guvernul islandez a declarat 
in repetate, rinduri că va face demersuri pentru lichidarea 
bazei. îndeosebi in condițiile în care N.A.T.O. și Statele Unite 
nu vor interveni pentru salvgardarea intereselor de pescuit 
ale Islandej în „conflictul codului" cu Anglia.

Situația bazei de la Keflavik rămine. in continuare, o 
problemă controversată între guvernele de la Reykjavik și 
Washington. Deși S.U.A. continuă să se situeze pe poziția 
că menținerea bazei ar fi „esențială" pentru interesele 
N.A.T.O.. in rindul cercurilor politice și ale opiniei publice 
islandeze există un puternic curent de opinie in favoarea 
desființării acestei baze, care afectează suveranitatea Islandei.

Demonstrații 
studențești la Seul 

Studenții de la Universita
tea din Seul au organizat joi, 
pentru a doua oară în decurs 
de numai trei zile, o demon
strație împotriva regimului 
lui Pak Cijan Hi. cerind res
tabilirea libertăților funda
mentale, Iransmile agenția 
ASSOCIATED PRESS.

Marți, a avut loc o demon
strație similară, cu un epilog 
obișnuit pentru felul cum 
autoritățile de la Seul răs
pund cererilor unor pături ! 
din ce în ce mai largi de a 
se democratiza viața politică : 
150 participanți au fost ares-

în cadrul unei conferințe de 
presă organizată la Casa Albă, 
președintele Richard Nixon, re
ferindu-se la vizita secretarului 
de stat al S.U.A.. Henry Kis
singer la Pekin a afirmat că ea 
reprezintă „o parte a dialogului 
continuu dintre S.U.A. și R.P. 
Chineză, al cărui început a fost 
făcut prin călătoria sa la Pekin 
de anul trecut". El a precizat că 
in cadrul convorbirilor pe care 
secretarul de stat american le va 
avea la Pekin vor fi examinate 
problemele comerțului, schim
burile culturale și alte chestiuni.

Șeful executivului american 
s-a referit, de asemenea, la 
complexul relațiilor dintre

S.U.A. și țările Europei occiden
tale. precum și la raporturile cu 
Japonia. în legătură cu proiec
tata sa călătorie în unele țări 
din Europa occidentală, preșe
dintele Nixon a arătat că a- 
ceasta va avea loc în lunile a- 
propiate. El a afirmat că data 
vizitei va depinde de „progresul 
în cadrul tratativelor actuale cu 
partenerii . vest-europeni ai 
S.U.A. privind problemele NATO 
și cele economice". Este dificil 
să se alcătuiască o declarație 
privind relațiile S.U.A. cu Piața 
comună europeană care să fie 
acceptabile și pentru Japonia, a 
declarat Nixon.

SANTIAGO DE CHILE 4 (A- 
gerpres). — Secretarul general 
al Partidului Comunist din 
Chile, Luis Corvalan, se află în 
faza „desfășurării interogatoriu
lui". la Academia de Război 
..Bernardo O’Higgins", de către 
un tribunal militar — a decla
rat purtătorul de cuvînt al jun
tei. El a afirmat că sentința 
care va fi rostită în cursul unei 
„judecări rapide", împotriva lui 
Luis Corvalan, acuzat de „înaltă 
trădare" și „subversiune", fiind 
pasibil de condamnare la pe
deapsa cu moartea prin împuș
care, «este lipsită de dreptul de 
apel. Po-trivit Codului justiției 
militare chiliene. Curtea mar
țială trebuie să aprecieze pro
bele și să pronunțe sentința in
tr-o perioadă de 48 de ore de la 
începutul procesului, care se 
desfășoară cu ușile închise.

„Aducerea lui Luis Corvalan 
în fața unei curți marțiale din 
Santiago, unde riscă pedeapsa 
cu moartea prin împușcare, a 
inaugurat în Chile „perioada 
judecărilor", la trei săptămâni 
după lovitura de stat militară 
— consideră agenția FRANCE 
PRESSE, referindu-se la valul 
de arestări și de chemări în fața 
instanțelor excepționale insti
tuite de regimul militar al pu
riștilor. Este vorba, de fapt, de 
primul proces intentat de juntă 
sub acuzația de „înaltă trădare" 
unei personalități de frunte a

Unității Populare, iar autorită
țile militare au anunțat deja că 
miniștri și tovarăși ai președin
telui Salvador Allende vor 
compare, sub aceeași acuzație, 
in fața tribunalelor militare, a- 
rată în continuare aceeași agen
ție.

Adevărate „procese" in masă 
sînt așteptate să înceapă în cu- 
rind în această țară, informea
ză agenția TANIUG. Curțile 
marțiale au pronunțat deja sen
tințele în cauzele privind 30 de 
persoane, care au fost condam
nate la moarte sau la închisoa
re de pină la 15 ani . 360 de 
susținători ai Unității Populare, 
care se aflau arestați pe Stadio
nul Național din Santiago, tran
sformat în loc de detenție, au 
fost transferați în închisori, ur- 
mind să fie judecați. Alte 250 de 
persoane aflate, de asemenea, 
în ; închisori așteaptă să fie a- 
duse in fața instanțelor excep
ționale de către aceleași tribu
nale militare. Potrivit agenției 
TANIUG, în total aproape 1 000 
de persoane urmează să fie ju
decate.

din Chile care au avut loc 
Bruxelles și in capitala 
nei au cerut încetarea 
siunilor, execuțiilor 
din Chile. Și

la 
Guya- 
repre- 
terorii

Comi-Comitetul Executiv 
tetului Central al 
Comunist din Columbia a dat 
publicității un mesaj in care 
cere anularea procesului inten
tat secretarului general al Par
tidului Comunist din Chile, Luis 
Corvalan, și a altor deținuți 
politici și apărarea vieții aces
tora.

al 
Partidului

PE SCURTePE SCURT» PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT
utilizarea gazelor naturale în 
economie și alte sectoare. Mă
surile au drept scop prevenirea, 
unei penurii de combustibil în 
lunile viitoare.

• LT DA-ȘIN. VICEPRE
ȘEDINTE AL C.C. AL P.C. 
CHINEZ, șeful Direcțiri gene
rale politice a Armatei Popula
re Chineze de Eliberare, a pri
mit. la 4 octombrie, grupai de 
generali și ofițeri români, con
dus de general-locotenent Ghe- 
orghe Logofătu, locțiitor al șefu
lui • Marelui Stat Major. care 
iși petrece concediul de odihnă 
în R.P. Chineză.

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

• ÎN CADRUL UNEI ÎNTÎL- 
NIRI DE LUCRU. desfășurate 
miercuri intre președintele Pa
padopoulos și Spyros Markezi- 
nis. desemnat cu formarea nou-

lui guvern a fost discutat și 
aprobat, in principiu, programul 
guvernamental, care va fi făcut 
public luni, 8 octombrie, ime
diat după depunerea jurămîntu- 
lui noului cabinet. A fost com
pletată. de asemenea, lista vii
torului cabinet, care va fi apro
bată și probabil comunicată 
simbătă. Citind surse compe
tente, presa greacă relevă că 
programul Markezinis va pune 
un accent deosebit pe sectoarele 
economic și social. în care va 
anunța .măsuri importante. între 
altele, se preconizează și schim
barea conducerilor unor institu
ții publice și a unor bănci.

avut loc. joi, o nouă întîlhire 
din cadrul consultărilor dintre 
cele două părți sud-vietnameze. 
Luind cuvintul. conducătorul de
legației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Nguyen 
Van Hieu, a arătat că adminis
trația saigoneză continuă să 
încalce Acordul de la Paris cu 
privire la încetarea războiului si 
restabilirea păcii în Vietnam. 
Data următoarei întilniri nu a 
fost fixată.

Conferința miniștrilor 
comerțului din țările 

africane

• ÎN SUBURBIA PARIZIANA 
LA CELLE-SAINT-CLOUD, a

• PREȘEDINTELE NIXON a 
hotărît instituirea unui control 
obligatoriu asupra distribuirii 
combustibilului destinat încăl
zirii locuințelor și elaborarea 
unei liste de priorități privind

• ÎN CAPITALA TANZANIEI 
s-a încheiat conferința miniștri
lor comerțului din țările afri
cane. consacrată pregătirii apro
piatelor negocieri de la Bruxel
les asupra raporturilor dintre 
statele respective și Piața co
mună lărgită. După trei zile de

dezbateri, participanții au con
venit — potrivit agenției Reuter 
— ca Secretariatul administrativ 
pentru negocieri să fie plasat 
sub egida Organizației Unității 
Africane, să aibă sediul în capi
tala Belgiei și să fie sub con
trolul funcțional al organismu
lui însărcinat cu convorbirile 
propriu-zise. S-a stabilit, de 
asemenea, ca negocierile să fie 
conduse, in numele țărilor afri
cane, de un Consiliu ministerial, 
iar la un nivel inferior de am
basadorii țărilor africane la 
Bruxelles.

de radiații van Allen", ce în
conjoară Pămîntul, a declarat in 
cadrul unui simpozion, că nava 
cosmică americană fără echipaj 
,.Pioneer-10“ (care urmează să 
treacă pe lîngă Jupiter la 4 de
cembrie a.c.) ar putea fi distru
să pe parcurs de cîmpul de ra
diații din jurul planetei, în ca
zul în care acesta are. intr-ade
văr, intensitatea estimată 
savanții din S.U.A.

memo
ORDLNUL ANA . Capitol (orele

9.30 , 11,45 ; 14 : 16.15 ; 13,30 : 20 45).
SINGUR Centrai (orele ».15;

11.30 13,45; 16; 18,15, 20,30)
STARE DE ASEDIU : Sala Pa

latului (orele 17.15: 
(orele y.30 ; 12.15 :15 
Festival (orele 8,30 ; n ; io,ow ,
18.30 : 21), Grădina Festival (ora 
l».'Jo).

PISICA JUNGLEI : Luceafărul 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
20,45) Grădina Luceafărul 
1> 15)

DE-AȘ FI... HARAP ALB i Doi
na (orele 9,30. 
17,30). Program
(ora 20)

CU CĂRȚILE 
(orele 9.15: 1130; 
21) București (orele 8.30. 11: 13,30; 
16 18S0-. 21) Favorit (orele 9.15:
11.30; 13.45: 16; 18.15: 20.30). Gră
dina București (ora 19.15).

20,15), Patria 
: 17.45 , 20,30), 
11 ; 13,30 ; 16 ;

18,30; 
(ora

11.30; 13,30: 15.30. 
de documentare

PE FATA :
14; 16.30:

Scala 
18 45;

ȘAPTE ZILE t Grlvița (orele •; 
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30).

LEGENDA NEGRULUI -------
LEY : - ’ •
13.30: 
(orele 
20.45). . .
.13,30: 16: 18,15: 20.30). Grădina Mo
dern (ora 19.00).

PARAȘUTIȘTII : înfrățirea (o- 
rele 15.30: 18; 20.15).

O AFACERE PE CINSTE . Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20.30) . Tomis (orele 9: 11.15: 13.30; 
15,45: Î8 15: 20 30), Flamura (orele 
9; 11 15; 13.30; 16; 18,15; 20.30). Gră
dina Tomis (ora 19,15).

NUNTA DE AUR : Unirea (orele 
16; 18: 20). Grădina Unirea (ora 
19).

ALBA CA ZAPADA ȘI 
ȘAPTE PITICI : 
9; 11.15: 13.30: 
Grădina Buzești

CONSPIRAȚIA : 
15,30: 18: 20.15) “
19.30) .

JANDARMUL
Lumina (orele 
18.30- 20 45).

DEPARTE DE TIPPERARY J 
Arta (orele 15,30; 18; 20.15), Cotro-

CHAR- 
Excelsior (orele 9; 11,15;

16; 18,15: 20,30) Melodia 
9; 11,15: 13,30; 16: 18,30;

Modern (orele 9: 11,15;

CFT
Buzești (orele 

16: 18.15: 20 30). 
(ora 19.00).

Lira (orele 
Grădina Lira (ora

LA
8 45:

PLIMBARE î
11 : 13 30: 16;

cenl (orele 15,30; 18; 20.15). Gră
dina Arta (ora 19).

ACEA PISICA
Timpuri Noi 
continuare). •

BĂRBAȚII :
18; 20).

URMĂRIRE
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18.15: 20 30). Progresul (orele 15,30: 
18: 20,15).

MICUL Șl MARELE KLAUS î
Cosmos (orele 15.30: 18; 20.15).

DREPTUL DE A IUBI : Volga 
(orele
20.15) , ____ ....................
20.15) . Grădina Bucegi (ora 19).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : Flo- 
reasca (orele 15.30; 19).

PERECHILE - Miorița (orele 9: 
11.45: 14.30: 17.30: 20.30).

VALTER APĂRA SARAJEVO : 
Flacăra (orele 15 30; 19)..

AFECȚIUNE : Rahova (orele 16- 
18: 20).

FANTOMA LUI RARBÂ NEA
GRĂ : Drumul Sării (orele 15,30: 
18: 20.15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Vitan (orele 15.30: 18, 20,15), Gră
dina Vitan (ora 19,15).

... BLESTEMATA: 
(orele 9,15—20,15 în

Munca (orele 16;

LA AMSTERDAM :

9; 11,15: 13,30; 15.45; 18: 
Bucegi (orele 15,30: 18;

Luînd cuvîntul in Camera De- 
putaților a Parlamentului ita
lian, Flaminio Piccoli, președin
tele grupului parlamentar 
Partidului democrat-creștin, 
denunțat persecuțiile care 
loc în Chile, puse la cale 
junta militară, manifestîndu-și 
îngrijorarea in legătură cu pe
ricolul care planează 
vieții lui Luis Corvalan, 
tar general al Partidului 
nist din Chile.

Numeroși oameni de v..... r_
italieni au adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri, Mariano 
Rumor, precum și secretarului 
general al O.N.U.. Kurt Wald
heim, telegrame, cerîndu-le să 
se pronunțe in apărarea drep
turilor constituționale și cetățe
nești in Chile.

al 
a 

au 
de

asupra 
secre- 

Comu-

știință
în numeroase țări au loc ac

țiuni.și manifestații în apărarea 
vieții secretarului general al 
P.C. din Chile. Luis Corvalan, 
și a altor patrioți chilieni asu
pra cărora planează pericolul 
de a fi executați după sumare 
înscenări judiciare.

La Baltimore (S.U.A.) a avut 
loc un mare miting organizat de 
„Uniunea tinerilor muncitori 
pentru eliberare1' in apărarea 
secretarului general al P.C. din 
Chile. Vorbitorii au cerut sista
rea instrucției judiciare și eli
berarea lui Luis Corvalan.

în capitala Suediei, Comite
tul Național pentru apărarea 
păcii a dat publicității o de
clarație în care se cere punerea 
in libertate a lui Luis Corvalan. 
Demonstrații și mitinguri în a- 
părarea vieții lui Luis Corva
lan. pentru eliberarea sa și a 
altor patrioți chilieni au avut 
loc în orașele vest-germane 
Frankfurt pe Main și la Wiess- 
baden.

Participants la acțiunile de 
protest împotriva represaliilor

Mai multe personalități ale 
vieții literare și artistice, cu
noscute in întreaga lume, au a- 
dresat o telegramă secretarului 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, cerindu-i să intervină pe 
lingă junta militară din Chile 
pentru a împiedica asasinarea 
lui Luis Corvalan, precum și a 
altor conducători și militanți 
democrați întemnițați — rela
tează agenția FRANCE PRESSE.

Ultimele
Circul 
GONG

franceză. 
10,00 Te

al 
10,30

• CUNOSCUTUL FIZICIAN 
JAMES VAN ALLEN, de la 
Universitatea din Iowa, care a 
descoperit așa-numitele „centuri

LIANA — ora 19.30; 
Globus : AL TREILEA 
LA... CIRC — ora 19,30.

re, 23,15 Poetica. Ton Brad. 23,20 
Jazz-variete. 23,55—24,00

de

PROGRAMUL IPROGRAMUL III

PROGRAMUL II

Turbogeneratorul termocentralei Kiev-5, una din cele mai mari 
din U.R.S.S.

20.00 Reportajul săptămînii : 
rașul de lingă Teslui". 20,20 
gini muzicale de mare populari
tate. 20.50 Telex. 20,55 Ancheta 
TV : „Apa Sîmbetei". 21.25 Porta
tiv ’73. 21,45 Teatru scurt : „Pro- 
meteu".

• FORȚELE DE ELIBE
RARE DIN GUINEEA- 
BISSAU au doborît în a doua 
jumătate a lunii septembrie, 
în zona frontului Bolema, 
trei avioane aparținind tru
pelor colonialiste portugheze.

Ministrul algerian de externe, 
Abdelaziz Bouteflika. a adresat 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, un mesaj soli- 
citîndu-1 să intervină în apă
rarea secretarului general al 
Partidului Comunist din Chile, 
Luis Corvalan.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

AVENTURA LUT POSEIDON :
Ferentari (orele 15.30; 18: 20,15), 
Giulești (orele 15,30; 18: 20,15).

AUTOSTOP : Cringași (orele 16; 
18; 20).

INFAILIBILUL RAFFLES: Pacea 
(orele 15,30; 17.45; 20).

POIENILE ROȘII î Viitorul (o- 
rele 16: 18: 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Aurora (orele 9.15; 12: 16; 
19), Grădina Aurora (ora 18.30).

CARTEA JUNGLEI : Popular 
(orele 16: 18: 20).

DRUMUL SPRE VEST : Moșilor 
(orele 10; 15,30: 18; 20,15), Grădina 
Moșilor (ora 19.15).

CE SE ÎNTtMPLĂ. DOCTORE : 
Grădina Capitol (ora 1815).

CU TOATE ACESTEA : Gala 
filmului din Republica Democra
tă Germană : Capitol (ora 20).

^teatre
Național ..I. L. Caragia 
Comedia) : TREI FRAȚI
VENETIENI - ora 20: 
Mic: PHILADELPHIA

ora 19.30: Tea- 
’rul Giulești (la Teatrul Nations’
,T. L. Carariale" — Sala Studio) 

CASA CARE A FUGIT PE UȘA
- ora 19,30: Teatrul ,.C. Tănase" 
'Sala Savoy) : TRASNTTUL MEI 
DRAG — ora 19.30; (Sala Victo
ria) : JOS PĂLĂRIA — ora 19.30: 
Teatrul „Ion Vasilescu" : SICI-

Teatrul 
le" (Sala 
■TEMENI 
Teatrul 
EȘTI A MEA !

9,00 Știri. 9,05 .Incognito — pro
gram de varietăți muzicale, 9,55 
Melodia zilei : „Nunta țărăneas
că" de Tudor Jarda. 10,00 Clubul 
curioșilor. 11,00 Știință și tehnică. 
11,10 Profil pe portativ : Tita 
Bărbulescu. 11,30 Antract muzical. 
12.00 Transmisiuni directe din 
țară. 12,10 Invitație în fonotecă. 
12,55 Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17.00 Ști
rile după-amiezii. 17,05 Alo, Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18.00 Șapte ziJe. 
șapte arte. Arhitectură. 18,10 
Fragmente din opera „Capuletti și 
Montecchi" de Bellini. 18,55 Me
lodia zilei. 19.00 In direct... 24 de 
ore la Năsăud. 19,30 Știri. 19 35 
C"sa de discuri Electrecord. 20,00 
Educație. răspunderi. Cum vă 
Gospodăriți căminul ? 20.30 Poemt.1 
simfonic Marea Neagră de Ale
xandru Pașcanu. 21,00 Radio-r-su- 
oer-t.op. Topul revistei „Săbtămî- 
na“. 22 00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport. 22.30 Melodia-zi
lei. 22,35 Vedete ale muzicii ușoa-

9,00 Curs de limbă 
9,30 Curs de limbă rufeă. 
lex. 10,05 „înflorești, pămînt 
bucuriei". 10.15 Teleobiectiv. 
Incursiune în lumea filmului. 12,00 
Telejurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală. 
Casa memorials Vasile Pogor 
(Iași). Biologie. 17,30 Curs de lim
bă engleză. 18,00 Telex. 18,15 La 
volan. 18.30 Stadion. 18.50 Revis
ta economică WTV. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an ho
tă rîtor. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
„București, orașul meu". 20.05 Pa
noramic științific. 20,30 Film ar
tistic : „îmi amintesc de mama" 
cu Irene Dunno. 22,15 24 de
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