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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
A PRIMIT PE MINISTRUL COMERȚULUI

AL REPUBLICII MALI

„TINERETUL — F A C T O R ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA 

CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!"

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimi
neața, pe Assim Diawara, mi
nistrul comerțului, conducătorul 
delegației econojnice guverna
mentale a Republicii Mali.

Oaspetele a fost însoțit de 
Mamadou Trăore,' ambasadorul 
Republicii Mali in România, pre
cum și de Mountaga Diop. șeful 
Diviziei de informații a Minis
terului Afacerilor Externe și 
Cooperării.

Au participat tovarășii Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, și Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat.

înmînînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, mesajul adresat de 
președintele Moussa Traore,

conducătorul delegației a trans
mis, totodată, din partea șefu
lui statului malian și a poporu
lui țării sale, un cald salut, îm
preună cu sentimentele de sim- 

.patie față de poporul român.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a mulțumit pentru mesaj 'și a 
adresat, la rîndul său, șefului 
statului malian, un cdrdial sa
lut, exprimîndu-și dorința ca 
relațiile de colaborare dintre 
cele două țări să se dezvolte tot 
mai intens.

.Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut, apoi un schimb de ve
deri cu ministrul comerțului ma
lian, cu ceilalți oaspeți, în pro
bleme actuale și de perspectivă 
ale relațiilor economice bilatera
le. Convorbirea a pus în evi
dență dorința comună de a se 
găsi formele cele mai corespun

zătoare pentru impulsionarea 
cooperării economice în dome
nii de interes comun, folosin- 
du-se mai eficient posibilită
țile pe care le oferă economii
le celor două țări. S-a apre
ciat că vizita delegației econo
mice guvernamentale a Repu
blicii . Mali, discuțiile pur
tate și înțelegerile convenite cu 
acest prilej au permis o mai 
bună cunoaștere a căilor de 
extindere și diversificare a ra
porturilor economice în ansam
blul lor, în avantajul reciproc, 
al înțelegerii și cooperării inter
naționale.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme ale vieții inter
naționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

I
O interesantă 
și utilă 
inițiativă 
a uteciștilor 
de la l.U.I.U. 
Tg.-Mureș

• CUM POT AJUNGE REBUTURILE LA COTA ZERO • DE LA 36 DE TI
NERI LA ÎNTREAGA ORGANIZAȚIE U.T.C. • ANUL 1974 — „ANUL 
>- - CALITĂȚII".

Nimic de zis. cei 36 de tineri 
muncitori citi lucrează în secția 
tiranti a întreprinderii de uti
lai pentru industria ușoară din 
Tg. Mures știau meserie, nu se 
dădeau în lături de la muncă, 
ba dimpotrivă, dovadă faptul 
că lună de lună sarcinile de 
plan ce le reveneau erau în
deplinite. de cele mai multe 
ori chiar depășite. Cantitativ. 
CalitaȘv însă, lucrurile nu stă
teau asa de bine, azi Cor
nel Stoica, mîine Szabo Katz,

maxfcnum două.
— Putin* o să spuneți- fată 

de numărul total de repere pe

poim:Line Alexandru Gali sau
oricai altul „strica", un reper.

INITIATIVE, ANGAJAMENTE, ÎMPLINIRI
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Colectivul Fabricii de con
fecții din Vaslui, a sărbăto
rit la 2 iunie, cum s-ar apu
ne, „revelionul". în ceea ce 
privește realizarea sarcinilor 
Je , producție peste 2 300 
de tineri. întregul colectiv’, a 
pășit atunci pragul anului 
1974. Cu mai puține emoții 
pentru că, așa cum avea 
să-mi spună ing. Boris 
Ciocoiu, directorul întreprin
derii, totul a fost calculat și 
pregătit din vreme. Din iu
nie și pînă acum s-a reali
zat o producție echivalentă 
cu 800 000 costume copii, 
220 000 produse din relon 
pentru bărbați, femei, copii, 
200 000 pantaloni 
lectivul a luat-o 
timpului. In lupta 
tele el va realiza 
cincinalului în 3 
luni. Oamenii chibzuiesc așa 
cum le stă bine gospodarilor, 
vin mereu în întâmpinarea 
noului. Au intervenit schim
bări in tehnologie : costu
mele pentru copii nu se mai 
lucrează tiupă sistemul prod- 
sincron ci pe zone secționate. 
La reloane și pantaloni sis
temul de lucru agregat a fost 
înlocuit cu linii tehnologice 
cu cutii individuale în unghi 
de 45°. S-a reorganizat mo
dul de amplasare a magazii
lor de materii prime și fi
nite eliminîndu-se stelajele 
rulante. S-au montat rafturi 
metalice. S-au creat astfel 
spații suplimentare in care au 
fost montate mașini. Numă
rul salariaților a crescut cu 
încă 900. Mi s-a făcut un 
calcul : datorită măsurilor 
luate se va realiza, în final 
— pe total cincinal — o pro
ducție suplimentară in va
loare de 800 milioane lei. Un 
colectiv multimilionar ! Un 
colectiv entuziast, tînăr, pen
tru că aici media de vîrstă 
este 20 de ani, angajat ple
nar în realizarea cincinalu
lui înainte de termen. Oa
meni cutezători, care/ învață 
alfabetul meseriei la con
cursurile de scurtă durată, 
care participă la competiții 
pentru ă dobîndi noi cunoș
tințe în profesie. Maria Gri- 
goriu, secretara comitetului 
U.T.C. mi-a vorbit despre i- 
nițiativa. „Eu execut, eu 
controlez, eu răspundO ac
țiune în urma căreia 10 retu-
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LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a II-a)
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Eu execut, 
eu controlez, 
eu răspund !

care-1 execută în cele 480 de 
minute productive lăcătușii 
despre care vorbim — preci
zează tovarășul Rusalin Blăgu- 
tiu. secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. Da, 
voi recunoaște, pînă nu demult 
eu. și nu numai eu. credeam 
la fel. Ce contează adică cele 
cinci sau zece repere fată de 
miile pe care secția ..le trimite 
mai departe" în fluxul tehno
logic în fiecare zi. Pe de altă 
parte cel „în culpă" îsi plătea 
greșeala, costul rebutului 1 se 
reținea din salariu, si repede 
si bine nu se prea poate...

— Nu asta era Insă si păre
rea „beneficiarilor" noștri din

...Și în curînd, desenele Su-1 
zânei Mathe cor prinde con
tur pe frumoasele covoare cu

motive folclorice. j
■T ' 1 ------- *----------------------- ‘
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CUM SĂ NU 

LIPSEASCĂ ȘOFERII 

CIND ȘEFUL LOR NU 

DĂ PE LA SERVICIU 

CU SĂPTĂMÎNILE!

Foto ancheta noas
tră despre modul ’re
sponsabil în care 
sînt gospodărite uti
lajele și mijloacele 
de transport laS.U.T.

Chișcădaga 

întreprindere, pune punctul pe 
i maistrul Vasile Teban — pen
tru ei fiecare tirant este im
portant. dacă nu*-! au nu pot 
monta războiul si livrarea este

- întârziată.
— Si atunci ?
— Si atunci, vrînd cu tot di

nadinsul să spună stop rebu
turilor si remanierilor. începînd 
din august, cei 36 de lăcătuși 
și-au propus „să dea“ numai 
piese ireproșabile din punct de 
vedere calitativ. O „problemă" 
de ambiție, de orgoliu profesio
nal. dacă vreți. Pe care s-au 
arătat gata s-o rezolve în cel 
mai scurt timp utecistii în dis
cuție.

— Care era situația la sfîrsi- 
tul lunii menționate ?

— Nici unul dintre noi — re
levă Alexandru Gali — nu a 
mai semnat repere cu defecte și 
aceasta pentru că am privit 
mai atent desenul tehnic, cu 
alte cuvinte am lucrat așa cum 
știam că e corect să lucrăm.

— Odată această primă eta
pă depășită — continuă ideea 
tovarășul maistru Vasile Teban
— utecistii din secția tirant pe 
care-i coordonez s-au gîndit să 
meargă mai departe. „De vre
me ce am reușit si vom reuși 
în continuare, puteți fi sigur, 
să aducem rebuturile si rema
nierile la cota zero nu vedem 
ce rost mai are existenta unui 
controlor de calitate. Asa încît 
ce-ar fi să experimentăm tot 
pe durata a 30 de zile ca fieca-

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a II-a)
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CINE SE OCUPĂ' DE FORMAREA 

SPECTATORULUI TÎNĂR?
Intr-un oraș pe care n-am 

să-1 mai numesc, pentru că chiar 
cînd l-am numit — și l-am nu
mit deseori — n-am putut 
remarca mai afjoi vreo ur
mare cît de cît pozitivă 

. pewtru înviorarea climatului 
său cultural, așadar într-un 
frumos oraș de provincie, 
„capitala unui județ de munte", 
cum ar zice nenea Iancu, am a-

# sistat în vara aceasta la o în-
* tîmplare care m-a pus pe gîn- 

duri. Mă aflam pe una din 
străzile principale, cînd atenția 
mi-a fost atrasă de o mare 
mulțime de tineri care asediau 
literalmente intrarea într-un 
cinematograf. Am crezut inițial 
că acolo rula vreun film cele
bru, poate „Pe aripile vîntului", 
sau altceva asemănător. ’ Mă 
înșelam. în sala respectivă urma

Aspect cotidian la „înfrățirea" Oradea. Tinerii își alătură eforturile pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

PROGRAMUL PARTIDULUI 
Of EDUCARE COMUNISTA .

A MASELOR — CADRU
DE -REFERINȚĂ PENTRU 

ACTIVITATEA 
FIECĂRUI CETĂȚEAN.
A FIECĂRUI TiNĂR’

PERFECTIONAREA 
SOCIETĂȚII

SI A INDIVIDULUI

să se desfășoare un spectacol 
oarecare de varietăți. Un spec
tacol obișnuit, aflat în turneu. 
Mărturisesc că n-am putut 
să-mi explic interesul cu totul 
disproporționat pe care el îl 
stirnise. Am privit afișul. N-am 

ANCHETA NOASTRĂ
întilnit nici un nume cu o . re
zonanță de natură să atragă atâ
ta lume. Și totuși...

întîmplare ? Nu. Asistasem, 
cu cîtăva vreme în urmă, la Ca
sa de cultură din localitate, la 
o îmbulzeală aproape identică 
determinată de spectacolul ilus-

< „Noi, comuniștii, studiem legile sociale
> obiective nu pentru a adopta o poziție fata- <> 

listă față de acestea, ci, dimpotrivă pentru î; 
ca, ințelegînd sensul lor, să putem acționa JÎ

> în interesul progresului social, în interesul ? 
oamenilor, al victoriei socialismului și comu- 
nismului".

NICOLAE CEAUȘESCU |

Prima acțiune a birourilor U.T.C. nou alese

ACTIVIZAREA TUTUROR
UTECIȘTILOR DIN CLASA

La sediul comitetului U.T.C. din cadrul Grupului scalar pentru 
celuloză și hîrtie — Bacău — e un du-te vino permanent. Re
creațiile sînt folosite pentru a se mai pune niște lucruri lă punct 
ori pentru scurte întâlniri cu Cornelia Zamfir, secretara comi
tetului U.T.C. sau, un alt membru al comitetului ; în tâmpul cit 
„schimbul de dimineață" e la cursuri poți găsi aici uteciștî din 
activ care învață după amiaza pregătind un material, consultând 
documente. Sediul U.T.C. este o încăpere foarte solicitată în 
această mare colectivitate — circa 800 elevi — probleme de 
rezolvat se ivesc la tot pasul. în aceste condiții, a sta de vorbă 
cu secretari sau membri ai biroului U.T.C. pe clase nu prezintă 
nici o dificultate. Iar întrebarea „Ce ați întreprins de cînd ați 
fost ale*?“ a apărut cît se poate de firească acum cînd, o dată 
cu încheierea adunărilor de alegeri, birourile nou alese au în
ceput să muncească. In ziua anchetei de față am cunoscut mai 
întîi secretari „vechi", cu experiență în muncă de un an sau 
mai mulți, ceea ce și explică realegerea lor.

Perfecționarea relațiilor sociale 
socialiste reprezintă produsul u- 
nității sintetice dintre factorul 
obiectiv și cel subiectiv, unitate 
a cărei posibilitate stă chiar in 
esența societății socialiste — 
prima orînduire din istorie a 
cărei construcție presupune par
ticiparea conștientă a maselor 
largi populare. Din această pers
pectivă, construcția conștientă 
înseamnă creativitate, modelare 
a realității în conformitate cu 
dezideratele majore ale omului 
noii societăți.

Perfecționarea relațiilor socia
le devine proces real numai in 
condițiile în care factorul de de
cizie politică asigură participarea 
și angajarea plenară a maselor 
la făurirea societății, în virtutea 
idealizării a două deziderate ma
jore : a) transformarea radicală 
a conștiinței sociale în conștiință 
socialistă și b) urmărirea consec
ventă, politic deliberată și știin
țific fundamentată, a promovării 
eticii și echității sociale socia
liste, prin așezarea tuturor rela

trissimului iluzionist KIWOKA- 
MA (de fapt un oarecare... Chi- 
vu). Am intrat, din. curiozitate 
profesională, și am urmărit cu 
consternare, timp de două ore, 
cum panglicile scoase pe nas, 
ouăle înghițite cu nonșalanță, (cu 

coajă cu tot, evident) și expul
zate apoi spectaculos din esofag, 
și alte asemenea „performanțe 
artistice subtile", făceau deli
ciile spectatorilor, în mare mă
sură tineri.

S-ar putea crede că, întâm
plător, în respectiva localitate 

țiilor sociale pe bazele legalității 
și umanismului socialist. Este un 
merit deosebit al partidului nos
tru, al secretarului său general, 
tovarășul*Nicolae Ceaușescu, că 
a realizat aceste două cerințe în 
cadrul programului de educare 
comunistă a maselor.

Partidul Comunist Român, ini
țiază, organizează și conduce o- 
pera vastă de perfecționare a 
tuturor structurilor vieții sociale, 
a formelor și metodelor de con
ducere, ridicînd întreaga națiune 
la făurirea liberă, valoric înțe
leasă a sensului creativității is
torice.

Societatea ca sistem social glo
bal nu se poate perfecționa decît 
în măsura în care subiectul co
lectiv, națiunea întreagă este ri
dicată nu pur și simplu la cu
noaștere ci la creativitatea valoric

MIHAI M. POPESCU

(Continuare în pag. a II-a) 

există un public deosebit de ge
neros, dispus să acorde egală 
atenție tuturor genurilor de 
spectacol, modalităților artis
tice celor mai diverse. Eroare. 
In același oraș, un spectacol de 
o ținută artistică ce nu mai are 
nevoie de nici o recomandare — 
„Părinții teribili" de Cocteau — 
jucat de celebra trupă a Națio
nalului bucureștean, aflată în 
turneu, a fost suspendat, pentru 
simplul și cutremurătorul motiv 
că nu se vînduseră decît... 4 (pa
tru !) bilete. Și acesta nu este 
singurul, ci doar cel mai conclu
dent dintre exemplele de acest 
gen. Cum e și firesc, perpetu-

DORU MOȚOC

(Continuare în pag. a II-a)

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Mali 
în Republica Socialistă România

In ziua de 1 noiembrie a.c., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe Mamadou Traore 
care și-a prezentaț scrisorile de 
acreditare în calitate de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Mali 
în țara noastră.

în cadrul solemnității de pre
zentare a scrisorilor de acre
ditare, ambasadorul Mamadou 
Traore și președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia

— De fapt — intră direct în 
subiect Elena Mănică, secretara 
biroului U.T.C. din anul II A li
ceu — nici n-am așteptat adu
narea de alegeri ca să ne re
luăm activitatea și în organiza
ția U.T.C. Nu știam dacă ute- 
ciștii mă’ vor realege, de fapt, 
nici nu avea atunci prea mare 
însemnătate, eu eram încă se
cretară și mă simțeam răspun
zătoare. Am început cu proble
mele profesionale. Ne obliga Ia 
asta situația cu ca’re am încheiat 
anul școlar trecut : nici un co
rijent sau repetent, media ge
nerală a clasei peste 7. Un prim 
semnal de alarmă pentru birou: 
cîteva note proaste la engleză. 
Exista o cauză obiectivă — nu 
avem încă manuale. Dar nu 
ne-am acoperit cu ea. Am creat 
o problemă, am discutat întîi în 
birou, apoi cu toată organizația. 
Și soluțiile n-au întîrziat să a- 
pară : ne-am < cumpărat cîteva 
manuale pentru învățarea limbii 

Ce s-ar • ; 
ij întîmpla 
jidacă fiecare...; 
!; de MIHAI STOIAN J

Mă aflam în pădurea Bâneasa, într-o duminică. Grupuri- <
> grupuri de excursioniști, majoritatea tineri : elevi, munci-
> tori, studenți. Veselie. Fețe luminoase, destinse și... pretu- 

tindeni crengi și crenguțe : pe rucsaci, pe serviete, pe șepci
C ~ !oate •.■'mP°dobite", inclusiv botul autobuzului cu care 
Z călătoreau „iubitorii naturii". Indiscutabil, mi-am iis, omul J 
z modern tânjește instinctiv dupâ un petecuț de verdeață, ac- 
? tuciul spațiu cu iarbă, din vecinătatea casei, nefiindu-i sufi- 
z cient, de unde și fuga citadinului la pădure, după înviorătorul 
z cer curat Și totuși, o precizare : statisticile efectuate pe glob 
Z arată că orășenii, în proporție de 80 la sută, obișnuiesc să-și ] 
z cheltuiască timpul‘liber fie îrt casă, fie doar în imediata apro- 
z piere a locuinței. Așadar, eforturile supraomenești pe care 
/ orașele lumii - inclusiv ale noastre - le depun pentru o 
z păstra, cît mai integre, zonele vegetale, din mărimea cărora ’ 
z fiecare oraș își face un titlu de onoare, corespund totodată ’ 
Z unei chemări interioare, a individului, către calm și relaxare, ’ 

în iureșul existenței trepidante, cotidiene. ]
/ „Setea de vegetal" este pe deplin justificata. Dar îatâ că, < 
z uneori, pasiunea devine devoranta, ucigașâ. în aceeași dumi- < 
z nicâ, ieșind din pădure în șosea, am văzut sute de autotu- < 
z risme. înapoiindu-se de la Snagov sau de la munte. Majori- < 
/ tatea erau decorate cu crengi de toate felurile și, mai ales, < 
Z de brad adevărate evantaie ale inconștienței — în fața farurilor ( 

z > (Continuare în pag. a II-a)

liste România, Nicolae Ceaușescu, 
au rostit scurte alocuțiuni.

După prezentarea scrisorilor, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cordială, 
prietenească cu ambasadorul 
Republicii Mali, * Mamadou 
Traore.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat 
și George Macovescu, ministrul 
Afacerilor Externe.

TRIBUNA
ACTIVULUI

U.T.C DIN ȘCOLI
engleze făta profesor — care se 
găsesc în comerț și am consti- 
tiut niște grupe care să se ser
vească de ele. La cererea 
noastră tovarășa profesoară de 
engleză a acceptat să ne acorde 
o oră în plus pe săptămână, 
pentru meditații.

La adunarea de alegeri ute- 
ciștii au fost de acord cu aceste 
măsuri, au prdpus și altele.' în- 
trucit s-au angaja^ să nu scadă

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a 111-a)
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AVUTUL STATULUI - AVUTUL NOSTRU: TINERE CUM ÎL GOSPODĂREȘTI ? „

CUM NU
LIPSEASCĂ

ȘOFERII ClND

RADU SELEJAN

Din cauza acestei piese defecte (in medalion) o autobasculanta 
de 12 tone laee in curtea secției de peste 3 luni. ȘEFUL LOR

ITO-ANCHE
NOASTRĂ

k Ă
Pe șantierul Fabricii de 

ciment și var de la Chișcă
daga se muncește intens zi 
și noapte. Constructorul — 
Șantierul 7 al Trusiultti de 
construcții industriale Timi
șoara — a reouperat aproape 
în întregime restanțele acu
mulate în prima parte a a- 
nului, fiina hotărît să lu
creze în continuare cu a- 
ceeași abnegație pentru rea
lizarea tuturor sarcinilor de 
plan. Eforturile sale nu sint 
susținute însă cu aceeași ar
doare de către unitatea ve
cină cu care trebuie să cola
boreze : secția de utilaj-tran- 
sport.

Pentru lichidarea rămâneri
lor în urmă este necesar să 
se toarne zilnic 700 mc de 
betoane. Stația poate satis
face o asemenea cerință dar 
nu funcționează la capacita
tea maximă pentru că nu e- 
xistă suficiente mijloace teh
nice pentru aprovizionarea 
ritmică cu agregate de ba
lastieră și transportul hetoa- 
nelor la punctele de lucru. 
Un cunoscător al șantierului 
rămîne surprins de această 
afirmație. „Unde sînt cele 
peste 100 de autobasculante 
de 5 și 12 tone ?" se va în
treba el știind că au fost a- 
duse noi-nouțe direct din fa- 

i brică. Ele există și acum dar 
nu pot fi folosite. Am mai 
întîlnit cazuri de risipă și 
proastă gospodărire, de ne
păsare față de avutul obștesc 
dar ceea ce am văzut la Chiș- 
căifaga depășește orice limi
tă. Incinta secției de utilaje

V ---------------
(Urmare din pag. I)

îndu-se asemenea stări de lu
cruri, de la o vreme turneele 
serioase au început să cam evite 
orașul, și cum un teatru profe
sionist nu există acolo, iatâ-i pe 
țineri obligați să asiste doar la 
reprezentațiile diverselor șușa- 
nele, sau la spectacole „ușor 
digerabile". La casa de cultură, 
pe lingă care funcționează un 
teatru popular ce a înregistrat 
cindva frumoase succese, se ma
nifestă in ultimele stagiuni un 
inexplicabil exclusivism reper
torial. Se montează cu precăde
re comedii (dacă se poate cit mai 
ușoare) și operete. Și iată că, 
neoferindu-li-se alte elemente 
de referință, spectatorii tineri, 
încă neformați, au început trep
tat să-și modeleze gusturile în 
funcție de... ofertele organizato
rilor culturali. Unde duce asta 
— am văzut mai sus.

— Spectatorii, în special cei 
tineri, nu vin la drame, la pie
se serioase. Vor muzică ușoară, 
populară, varietăți și comedii, 
susțin organizatorii.

Așa să stea în realitate lu
crurile ? Iată, transcrise fidel, 
și altfel de opinii exprimate de 
cîțiva tineri cu care am stat de 
vorbă.

— M-ar interesa să văd pe 
scena casei de cultură specta
cole cu piese aparținînd marelui 
repertoriu național și universal 
care figurează in programele 
școlare (Anca Luiza C. — elevă 
anul IV.).

— N-am mai văzut în orașul 
nostru un spectacol care să-mi 
meargă la inimă, de nu știu cită 
vreme. Muzica ușoară, nimic de 
zis, îmi place și mie, dar oricît 
ar fi de frumoasă, dacă nu ți se 
mai oferă și altceva, te plicti
sești de la o vreme. E nevoie și 
de spectacole care să-ți pună în 
mișcare gîndirea, să-ți stîmească 
sentimente deosebite. (Nicolae 
D. — lăcătuș).

— Cred că un tînăr care se 
respectă nu-și va pierde vremea 
Ia felurite concerte submedio
cre, la comedioare ușurele eare 
nu-ți spun nimic, ci va prefera 
acele spectacole de la care să 
plece îmbogățit sufletește. (Car- 
men Șt. — studentă). Și multe 
alte asemenea opinii.

Iată, deci, că cel puțin o parte 
a publicului tînăr din respecti
vul oraș iubește arta autentică, 
se dovedește competent și recep
tiv. Dar ce fac cei chemați să-i 
faciliteze accesul spre manifes
tările artistice de ținută, spre 
comorile ascunse ale artei ? Din 
păcate, foarte puțin. De fapt, 
se ignoră un adevăr verificat : 
acela că publicul tînăr este așa 
cum ni-1 formăm. Și cu cit orga
nizatorii culturali vor merge mai 
mult pe linia minimei rezisten
țe, coborînd ștacheta exigenței, 
cu atît decepțiile lor vor fi, în 
cele din urmă, mai mari. Și, 
dimpotrivă, o susținută muncă 
educativă va fi întotdeauna ge
neratoare de satisfacții.

Că așa stau lucrurile o pro
bează, între altele, o serie de 
realități pe care le-am putut 
consemna recent la Oradea. Am 
asistat la teatrul din frumosul

NU DĂ PE LA SERVICIU
CU SĂPTĂMlNILE!

DESPRE MODUL IRESPONSABIL ÎN CARE SÎNT 
GOSPODĂRITE UTILAJELE Șl MIJLOACELE 
DE TRANSPORT LA S.U.T. CHIȘCĂDAGA

a devenit un imens „spital* 
de mașini noi oare se extinde 
de la o zi la f alta. Șeful sec
ției, tehnicianul Dumitru 
Dospinescu, ne prezintă fie
care „pacient" cu o detașare 
rece, asemenea chirurgului 
plictisit de meserie.

— Mașina asta — afirmă 
el — n-a făcut decît o sin
gură cursă. S-a răsturnat la 
o curbă...

Lingă ea se găsește o au
tobasculantă „ROMAN" de 12 
tone care mai păstrează 
încă mirosul proaspăt de 
vopsea.

— Are defecțiuni la o roa
tă explică însoțitorul nos
tru. Alte patru bucăți le-am 
trimis la Timișoara, la se
diul stației. Asta a rămas

vreo 60 de mașini și utilaje 
de mare capacitate imobi
lizate ziua în amiaza mare în 
curtea S.U.T.-ului. Cele mai 
multe prezintă defecțiuni 
grave din cauza exploatării și 
întreținerii lor necorespunză
toare. Șoferii, aproape în to
talitate tineri, sînt, după a- 
firmația șefului de secție, slab 
pregătiți din punct de ve
dere profesional, lipsiți deRînd pe rînd examinăm

De la prima cursa autobasculanta a fost lăsată 
fârâ... cabina ! Tînârul conducător auto Petru 
Munteanu, autorul accidentului o privește cu in
diferența ca și cei care au obligația s-o repare.

Dupâ ce a avariat-o grav, tînârul șofer Petru 
Uzsa a abandonat-o în cîmp.

Utilaje de mare randament stau nefolosite in curtea S.M.T.-ukii.

lată ocupația conducătorilor auto în plina zi de munca. Vedere 
parțiala a imensului „cimitir" de mașini noi care este S.U.T.

Chișcâdaga.

simțul răspunderii, neglijenți. 
Unele mașini nu și-au făcut 
nici măcar rodajul că au și 
ajuns pe butuci, prezentând 
defecțiuni greu de înlăturat. 
E drept însă că nici defec
țiunile mărunte nu sînt re
mediate pentru că mecanicii 
sînt la fel de slab pregătiți 
ca și șoferii. Pe deasupra n ii

lor și al revizorilor 
totul insufi- 
cu necesită-

mărul 
tehnici este cu 
cient în raport 
țde.

In cadrul secției există 
foarte multă indisciplină. În
târzierile de la serviciu au 
devenit un fapt obișnuit care 
nu mai alarmează pe nimeni 
ca și părăsirea nejustificată a 
locului de muncă care pro
duce mari perturbații în ac
tivitatea șantierului. Nu mai 
vorbim de absențele nemoti
vate ce se mențin la un ni
vel foarte ridicat. Zilnic, în
tre 5 și 10 autobasculante 
stau nefolosite în curtea sec
ției pentru că șoferii nu se 
prezintă la serviciu. Petre 
Ursa, Ștefan Costau, Gheor- 
ghe Stoica, Enteric Dan, Cor
nel Luzăr, sînt cîțiva dintre 
campionii nemotivatelor., acu- 
mulînd lunar cite 4—5 ab
sențe. Lor li se adaugă Mir
cea Suciu, impiegat de miș
care cu atribuții de șef “ 
coloană, care nu dă pe 
serviciu cu săptămânile /

Nimeni nu încearcă 
pună lucrurile la punct, 
de la T.C.l. Timișoara vin pe

la Chișcădaga ca simpli tu
riști și după o zi-două plea
că fără să acorde vreun spri
jin șefului de secție, nu prea 
hotărât nici el să facă ordi
ne, în loc să-și suflece mâne
cile și să înfrunte pieptiș di
ficultățile se văicărește în- 
tr-una „c-a dat păcatul" pes
te el atunci cînd a fost tri
mis aici, gtndindu-se insis
tent cum să se întoarcă în 
orașul din care a plecat: 
Ploiești.

In cadrul S.U.T.-ului e- 
xistă două organizații U.T.C. 
Ne așteptam ca măcar ele să 
fi întfeprins ceva pentru li
chidarea stării de indiscipli
nă și dezordine ce domnește 
in cadrul secției. Adunările 
generale — în care cei vi- 
novați ar putea fi trași la 
răspundere — nu se țin cu 
regularitate pe motiv că „nu 
pot fi strînși tinerii** după 
cum a afirmat Eugenia Tro- 
fin, locțiitoare de secretar al 
organizației U.T.C. conducă- 
tori-auto. Activități menite să 
contribuie la educarea tine
rilor în spiritul răspunderii 
față de muncă și față de a- 
vutul obștesc, la îmbogățirea 
cunoștințelor lor profesionale 
iarăși nu se organizează. 
După cum se vede, o inac
tivitate extrem de păgubi
toare pe toate fronturile că
reia trebuie să i se pună ca
păt de urgență.

TÎRZIUL CLIPEI
„VERSURI-, Ed. Eminescu, 1973

oraș de pe malul Crișului Re
pede la un spectacol cu piesa 
lui Paul Everac „Cititorul 
contor", reprezentată 
premieră pe țară. O' 
interesantă a tinerei 
Nicoleta Toia, realizare 
este orice altceva, 
„spectacol-carbaxin", nu. __
potrivă, montarea orădeană in
vită spectatorul la o meditație 
gravă, responsabilă, se consti
tuie ca un elevat spectacol de 
idei.

în sală se afla mai ales 
public tînăr — muncitori, 
denți, elevi. Un public care, și-a 
dovedit, pe întreaga durată a 
spectacolului, bunul gust și com
petența ; un public ale cărui 
reacții vădeau o cultură de spe
cialitate bine asimilată.

de 
aici în 
realizare 
regizoare 

care 
numai un 

Dim-

un 
stu-

Cine se ocupă
de formarea
spectatorului

Aveam să mă conving, după 
aceea, că acest nivel superior era 
rezultatul unor acțiuni metodice 
conjugate ale conducerii teatru
lui, ale Comitetului municipal 
U.T.C. și ale principalei institu
ții de difuzare a culturii în rîn- 
dul tinerilor orădeni — Clubul 
tineretului. De cîțiva ani de 
zile, membrilor organizațiilor 
U.T.C. din unitățile industriale, 
din instituții, facultăți și școli li 
se facilitează accesul spre tea
trul de calitate, prin intermediul 
unor abonamente periodice. Și 
ceea ce se cere subliniat în mod 
deosebit este faptul că s-au avut 
în vedere toate genurile de spec
tacole, că n-au fost evitate cele 
socotite dificile, că nu s-au a- 
dus tinerii doar la reprezenta
țiile cu recunoscută „priză". 
Procedînd cu consecvență în 
acest mod, dublînd vizionările 
cu discuții creatoare, invitîndu-i 
pe actori în mijlocul tinerilor. 
S-a ajuns la situația bună de 
care aminteam.
> — Sigur că nu totul merge la 
noi chiar ca pe roate, că mai 
sînt situații cînd reacțiile spec
tatorilor sint deconcertante — 
ne mărturisea directorul teatru
lui orădean, apreciatul actor Eu-

gen Țugulea. Dar .rezultatele în
cercărilor noastre de a ne forma 
un public tînăr, constant și com
petent, sînt în general pozitive.

— Principala cheie a reușitei 
în ceea ce privește asigurarea 
unor relații optime cu instituțiile 
de spectacole — este de părere 
Ion Dobra, directorul Clubului 
tineretului din Oradea, — constă 
în a ajuta publicul tînăr să în
țeleagă ce se petrece dincolo 
de acea „cutie magică" numită 
scenă. Nu ne-am mărgit doar la 
prelegeri. Arn invitat de mai 
multe ori la clubul nostru o 
serie de oameni de teatru. Foar
te mulți au răspuns invitației 
noastre și astfel tinerii au pu
tut purta discuții, adesea pa
sionante, despre teatru, despre 
specificul artei actoricești, des
pre dramaturgia românească și 
universală, cu cîțiva din cei mai 
apreciați actori ai noștri — Eu
gen Țugulea, Kiss Ildicko, Car
men Ghiman, Nicolae Barosan 
și alții. Sigur că, în urma 
unor asemenea întîlniri, tinerii 
capătă o altă perspectivă asupra 
artei spectacologice, asupra tea
trului In general, devenind astfel 
spectatori obiectivi, competenți, 
avizați.

Nu putem fi decît de acord 
cu o asemenea optică, cu atît 
mai lăudabilă, cu cit ea se ma
nifestă la niște activiști care, 
trăind într-un mare oraș, ar avea 
oricum destui spectatori pentru 
manifestările organizate de ei. 
Să nu uităm că în Oradea tră
iesc, muncesc și învață aproape 
35 000 de uteciști. Dar pasiunea, 
competența, atunci cînd sînt au
tentice, vizează fondul proble
melor, nu aparențele lor, chiar 
dacă ar exista scuza unor date 
statistice convenabile.

Nu putem încheia rîndurile de 
față fără a consemna o frumoasă 
inițiativă bucureșteană întîlnită 
la Casa de cultură a secto
rului I.

— în cadrul universității noas
tre populare, ne-a declarat tova
rășul Constantin Popovici, me
todistul cu probleme artistice al 
amintitei instituții, am inițiat un 
ciclu intitulat „Aria de a fi spec
tator". destinat în primul rînd 
tinerilor. El va avea 
citate lunară și va 
sperăm , la formarea 
tînăr.

Interesul deosebit 
pentru acest curs vorbește de 
la sine despre incontestabila lui 
utilitate. De altfel, nu este sin
gura activitate pe' care Casa de 
cultură a sectorului 1 a inițiat-o 
pentru ridicarea nivelului cultu
ral al publicului tînăr. Se pare 
că într-adevăr cei care lucrea
ză aici n-au uitat că — oricît 
li s-ar părea de ciudat altora — 
principala menire a unei insti
tuții de cultură este aceea de... 
a difuza cultură.

Și, parafrazînd 
dicton, am putea 
din cînd în cînd. 
viști culturali : spune-mi ce fel 
de public ai, ca să-ți spun cită 
cultură difuzezi în rîndurile lui.

o periodi- 
contribui, 

publicului

manifestat

un cunoscut 
să-i întrebăm 
pe unii acti-

Există, se pare, în general, 
mai ales două categorii de poeți. 
Poeți buni și poeți despre care 
se spun la un moment dat nu
mai vorbe, cărora adică li se 
atribuie idei și filiații la care 
ei nu s-au gînclit niciodată.

RADU SELEJAN, autorul vo
lumului TÎRZIUL CLIPEI (re
dactor de carte ELIS BUS- 
NEAG) face parte din prima 
categorie, este deci dincolo de 
toate inegalitățile și inabilită- 
țile sale, dintre care, pe unele 
le vom semnala mai jos, un poet 
notabil, sincer — și, cînd are 
răbdare să rămînă mai nfultă 
vreme deasupra versurilor sale 
— și un poet bun.

Iată-1 scriind despre dimineața 
„de-nceput“ a Meșterului Ma- 
nole cu gravitate și ardoare : 
„Atunci, / in dimineața den-ce- 
put, / cînd zidul, ca un șarpe, / 
se-ncolăcise-abia / în jurul glez
nelor tale, / cînd mănăstirea / 
nici nu se dorea, / atunci, /cînd 
între drum și mine / erai tu, / 
cînd zidul te înfășură / de bună 
voie...", grefîndu-și autenticita
tea emoției pe un son blagian, 
care, adesea, îi stă bine.

TÎRZIUL CLIPEI însemnează 
și destule imperfecțiuni, mai a- 
les fiindcă talentatul autor al 
cărții n-a vrut să ofere selec
ției șansa de a păstra volumului 
unitatea de stil ce i se cuvenea.

Așa că, alături de piese de 
rezistență, de o sinceră trăire, 
limpede și emoționant traduse 
metaforic, întîlnim și piese li-

rice nefiind în stare să ne re
țină atenția, refuzindu-se re
ceptării cititorului din moment 
ce cuprind asemenea formulări 
prozaice și dizgrațioase : „Visul 
de aur s-a spart / ca un vas / de 
porțelan ordinar. / Oriunde caut / 
e-n zadar", „visul de aur s-a 
spart. // Blind urlă, / neîmpli
nită, / povestea de dor" (? !)„ v 
ceea ce, trebuie să recunoaștem, 
e departe de versurile citate an
terior pentru căldura și „pro
prietatea" lor. Repet că RADU 
SELEJAN este instinctiv un 
poet, volumul probează asta la 
fiecare pas, chiar și acolo unde 
„liricizează", cu ecouri am mai 
spus-o, din Blaga, cu altele din 
loan Alexandru și Gh. Pituț : 
„In trei, în patru colțuri, / în 
cerc, ori, poate într-o formă 
nouă," încă neînțeleasă. / se as
cunde cumpătul*. „Ori, cine știe?/ 
poate-i pădure / cu copaci nu
mai scorburi / în care pîndește 
viitorul / cu ochi sticloși"..., și, 
tocmai de aceea credem că tre
buie să pretindem poetului care 
vede cum nisipul e ars „de zbo
rul ciocîrliilor", cum „mîinile 
ațipesc înaintea ultimului ră
mas bun", cum bate un „vînt 
bărbat", și cum ușa se deschide 
înspre înafară „despărțind soa
rele de lună", să fie mai exigent 
cu sine însuși, mai ales că- are 
destulă materie poetică in „sub- 
SQlul" poemelor sale.

DAN MUTAȘCU
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Ce s-ar
întîmpla

dacă fiecare...
(Urmare din pag. I)

pe portiere, în portabagajul atașat deasupra... O întreagă 
pădure, ș mu kg/cu bucățica, călătorea acum pe cîte patru roți I 
Firește, dacă i-ai fi oprit din mers pe respectivii iubitori de... 
frumos șj natură, întrebîndu-i - individual — ce s-ar întîm
pla dacă fiecare ar proceda întocmai lui, te-ai alege cu 
răspunsul - șablon :

- Cîteva crenguțe, acolo, nu-i mare lucru. Și teoria asta cu 
„fiecare" e bună pentru copii, pe ei poți sâ-i ții în șah 
așa... (de fapt am reprodus o replică autentică, dată de un 
asemenea primitiv - automobilist - care Știe să țină un volan 
în mînă, dar habar n-are să-și autoverifice comportarea in 
raport cu ceilalți), datorie a fiecăruia dintre noi.

Ah 1 și ce rămîne pe teren - priviți doar, vă rog, în urmă 
- duminica (și sărbătorile legale) după o astfel de ieșire a 
citadinilor în aer liber. Căci o crenguță, două... rupte cu se
ninătate de tînârul meu prieten, însoțit de tinăra lui prie
tenă. care - după ce-și mai scrijelește și... Inima îndrăgostita 
pe scoarța copacului — smulge și o aducere aminte, din 
podoaba verde, dulce suvenir pentru toata săptâmîna care 
urmează... Și apoi, bine dispuși, ținîndu-se de braț, tinerii se 
reînțorc la casele lor, nesocotind un „detaliu" : câ unui copac 
ii trebuie, ca să crească, 30-50 de qni, iar unora chiar 
80—100 de anî.

Dacă îndrăgim, într-adevăr, natura și spațiile vegetale, dacă 
le dorim mai numeroase, cît mai numeroase, ce-ar fi. tinere 
prietene, să le protejăm oricînd, oriunde? Simțămîntul de 
bucurie, de destindere pe care-l cîștigăm în natură, n-are de 
ce să se transforme în... spirit distructiv. O „atenție" față 
de cineva n-are rost să ducă la o lipsă de atenție față de 
Altcineva (Natura), la să vedem : cum va arăta pădurea in 
prima duminică, dupâ întoarcerea noastră acasă, în spațiile 
construite ? Dacă ținem neapărat „s-o luăm cu noi", n-avem 
decit să folosim, pentru asta, propria sensibilitate, memoria 
afectivă a fiecăruia — și, de ce nu, să îngrijim acasă, la 
școală, la uzină, pretutindeni, asemenea încîntâtoare „chenare 
vegetale".

de 
la

să
Cei

ALEX. BALGRADEAN

IN CONTUL EU EXECUTANULUI 1974

PERFECȚIONAREA
(Urmare din pan- l)

dimensionată. Pornind de la fi
naliza cuprinzătoare, profund 
științifică, a realităților tării și 
a stadiului de dezvoltare a so
cietății românești, a schimbări
lor intervenite în viața interna
țională, la care partidul și statul 
nostru și-au adus și-și aduc o 
contribuție de preț, programul 
adoptat la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971 consti
tuie o confirmare a modului în 
care partidul conduce și reali
zează perfecționarea, vieții socia
le : nu ea pe o campanie ce se 
referă la un aspect sau altul al 
vieții sociale, ci ca pe un proces 
multilateral, permanent de în
noire și luptă cu tot ce e vechi, 
depășit,., perimat ; ca operă în 
care sub conducerea partidului, 
întreaga națiune se ridică liberă 
la crearea sensului istoriei noas
tre prezente și viitoare.

în- concepția și practica parti
dului nostru perfecționarea nu 
reprezintă un scop în sine ; pro
cesul perfecționării pune în cen
trul său omul, subiectul și sco
pul suprem al întregii activități. 
Din această perspectivă perfec
ționarea este concepută de par
tid și ca un proces de educare 
comunista a tuturor membrilor 
societății, proces în care perfec
ționarea statului, legalității, de
mocrației socialiste trebuie să a- 
sigure la nivel național concor
danța deplină între gîndire și 
acțiune. între cunoașterea pro
fundă și multilaterală și trans
formarea acesteia în determina- 
ții axiologice ale fiecărui cetă
țean, angajarea și participarea 
motivată etic în cadrul unei so
cietăți în care întreaga activitate 
a partidului și statului este în
dreptată spre, lichidarea 
tăților. Tovarășul 
Ceaușescu. pentru prima 
istoria partidului, pune 
problemă cardinală în 
programului politic, i 
profundul umanism al întregii 
activități a partidului și statului 
nostra. Perfecționarea realizează 
astfel, concret și real, o unitate 
deplină între prezentul și viito
rul națiunii noastre socialiste.

Procesul dezvoltării societății 
socialiste reprezintă o înlănțuire 
de verigi și trepte relativ dife
rențiate. Fiecare fază nouă nu 
reprezintă o repetare a celor an
terioare. ci de fiecare dată o sin
teză a acestora. în acest proces 
de continuă dezvoltare, dialec
tica raporturilor dintre dinamica 
cerințelor obiective și satisface
rea lor implică apariția unor ti
puri noi, mai eficiente, de orga
nizare și conducere a vieți’ 
ciale. Partidul nostru 
concepțiile dezvoltării 
ale înaintării automate și linia
re pe drumul dezvoltării so
ciale. Intervenția științific fun
damentată a factorului suprem 
de decizie politică, forța condu
cătoare a întregii societăți, care

reglementează procesul, dirijea
ză forțele sociale chemate să 
realizeze perfecționările, ridicind 
calitatea cadrelor de conducere 
și participarea conștientă a ma
selor, in. așa fel încît toate po
sibilitățile și premisele pe care 
le oferă societatea socialistă, prin 
chiar natura sa, să poată deveni 
reale, folosite și valorificate din 
plin, fructificate la valoarea lor 
reală, este o cerință esențială 
a procesului de perfecționare a 
societății. Conducerea societății 
socialiste, concepută ca o acțiu
ne de organizare și dirijare 
conștientă a Vieții sociale, 
de reglare a sistemului so
cial în conformitate cu ce
rințele funcționării și dezvoltării 
sale, ocupă locul central în ca
drul perfecționării vieții sociale. 
De aici și necesitatea unei înalte 
pregătiri de specialitate a cadre
lor de conducere, la toate nive
lele, a unei temeinice pregătiri 
ideologice și politice a tuturor 
oamenilor muncit Principalul o- 
biectiv este făurirea omului îna
intat, înarmat cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și culturii, 
capabil să înțeleagă, să interpre
teze și să folosească just legile 
obiective ale dezvoltării sociale, 
sa acționeze cu fermitate revo
luționară pentru progresul pa
triei. Numai așa se răspunde ce
rinței de a realiza corelația din
tre societatea socialistă multila
teral dezvoltată și o personali
tate multilateral dezvoltată a in
dividului.

i inechi- 
Nicolae 

i dată în 
această 
centrul 

mărci nd

(Urmare
(Urmare din pag. I)

Ia alte 
fost or- 
perioa-

din pag. I)

.ii so- 
combate 

spontane.

șori au fost trecuți 
locuri de muncă. Au 
ganizate, în această 

microfonul 
vitrine ale 
de perete 
ei înșiși", 

spre depă- 
intensitate

dă raiduri cu 
printre întîrziați, 
calității, gazete 
„Tinerii despre 
Toate convergînd 
șirea timpului în 
și calitate. E greu, e foarte 
greu să transcrii numele 
fruntașilor pentru că sînt 
mulți, și fără să vrei comiți 
o nedreptate. Dar am ținut 
să-] notez pe-a! Elenei Miha- 
lache care a ocupat locul 1 
la concursul „Mîini măies
tre", al tinerilor Vasile A- 
diaconiței, Niculina Luchian 
care, în colectivul de crea
ție. aduc un ziinbet pe 
chipurile copiilor șî bucurii 
în garderoba lor. Am mai

notat inițiativa comitetului 
U.T.C. de a edita un pliant 
„Dialogul întrecerii" în care 
afli tot ce este mai semnifi
cativ în munca tinerilor. Și 
am consemnat ca 
nul 1974, după 
pregătirile s-au 
vreme cu aceeași 
de gospodari. Producția este 
contractată la toată capaci
tatea întreprinderii, s-au a- 
sigurat materiile prime, do
cumentația tehnică. Am re
ceptat și un apel, de ia Vas
lui. către fabricile „Arge- 
șana“-Pitești și „Victoria" 
Iași care sună cam așa : 
„Vă rugăm să ne trimiteți 
numai produse de calitate !" 
Să sperăm că a fost auzit. 
Doar așa timpul va căpăta 
noi valențe, scadența cinci
nalului va fi tot mai a- 
proapc.

pentru a- 
calendar, 

făcut din 
chibzuință

re dintre noi 
său controlor 
mindu-și bineînțeles si întrea
ga responsabilitate a lucrărilor 
executate.

— Aducînd la cunoștința co
mitetului oamenilor muncii a- 
ceastă idee — ne spune ingine
rul Rusalin Blăguțiu — ea a 
fost, de ce să n-o spunem, pri
mită cu destule rezerve. Cum 
aveam însă deplină încredere 
în băieții de la tiranti. cum pe 
de altă parte aceștia demon
straseră că pot cînd vor. cum 
priceperea lor profesională era 
în mod unanim recunoscută 
le-am pledat cauza pipă cînd. 
în cele din urmă. ..votul de în
credere" le-a fost acordat. Si 
nu-mi pare rău. intrucit si de

sg fie și propriul 
de calitate, asu-

astă dată cei 36 de lăcătuși au 
convins prin rezultatele lor 
că-l meritau, la sfirșitul lunii 
septembrie repetîndu-se identic 
situația din august.

— Așa stînd lucrurile, exis- 
tînd deci un precedent pozitiv, 
presupunem că inițiativa 
execut, eu controlez, eu 
pund" nu se va limita 
secția tirgnti.

— în nici un caz. în 
ce au mai rămas pină
situl acestui an intenționăm să 
o generalizăm în toată între
prinderea. integrîndu-i pe toti 
cei peste 1 200 de tineri mun
citori în susținerea ei, 
tind' astfel 
1974 — an 
pentru toti 
calității.

..Eu 
răs- 

doar la

lunile 
la sfir-

pregă- 
de pe acum anul 
care vrem să fie 
uteciștii un an al
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AL PARTIDULUI COMUNIST GERMAN
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează 

delegaților la Congresul de la Hamburg al Partidului Comunist 
German, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare și oamenilor 
muncii din Republica Federală Germania un cald salut frățesc, 
precum și mesajul de prietenie și solidaritate al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România.

Comuniștii români, opinia publică din țara noastră urmăresc 
cu viu interes și sentimente de solidaritate ipternaționalistă ac
tivitatea Partidului Comunist German consacrată slujirii intere
selor fundamentale ale oamenilor muncii din Republica Fede
rală Germania, idealurilor păcii, democrației și progresului so
cial, luptei împotriva imperialismului, pentru securitate și 
colaborare în Europa și în întreaga lume.

Congresul dumneavoastră are loc în condițiile unor adinei 
Schimbări în raportul de forțe pe arena internațională în fa
voarea forțelor păcii, democrației, libertății, independenței na
ționale și progresului social. Continuarea și aprofundarea aces
tui proces pozitiv reclamă în mod imperios intensificarea luptei 
unite a tuturor țărilor socialiste, a partidelor comuniste și mun
citorești, a țărilor care au pășit pe calea unei dezvoltări eco- 
nomico-sociale independente, a tuturor forțelor progresiste, de
mocratice, antiimperialiste împotriva politicii imperialiste de 
agresiune, dictat și ingerințe în treburile interne ale altor state, 
impun mobilizarea și participarea tot mai activă ale muncito
rilor, țărănimii, intelectualității, ale tineretului și studenților, 
ale opiniei publice internaționale, ale maselor largi populare la 
lupta pentru rezolvarea marilor probleme ale vieții internațio
nale, în interesul păcii, securității și colaborării, pentru o lume 
mai dreaptă, mai bună.

Evidențiind relațiile de prietenie și colaborare tovărășească 
care s-au stabilit între Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist German, exprimăm totodată dorința ca ele să cu- 
noasqă, în viitor, o extindere și diversificare continuă, pe teme
lia trainică a marxism-leninismului și internaționalismului pro
letar, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora și aplica in mod 
independent linia politică, tactică și strategică, fără nici un a- 
mestec din afară. Sîntem convinși că dezvoltarea unor astfel de 
relații corespunde intereselor întăririi prieteniei dintre cele 
două partide și popoare ale noastre, ale dezvoltării raporturilor 
multilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica 
Federală Germania, servește cauzei unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrări
lor Congresului dumneavoastră, în îndeplinirea hotărârilor pe 
care le veți adopta, în activitatea pe care o desfășurați în sluj
ba cauzei păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par
tidului Comunist Român, a trimis tovarășului PIETRO NENNI, 
președintele Partidului Socialist Italian, următoarea telegramă :

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte 
al Partidului, Socialist Italian, am plăcerea să vă transmit, în 
numele meu și al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, sincere felicitări și urări de noi succese în înalta răs
pundere ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și co
laborare dintre partidele noastre se vor întări în continuare, în 
folosul dezvoltării raporturilor dintre țările și popoarele noas
tre, in interesul păcii și securității în Europa și în întreaga 
lume.

Plecarea reprezentantului P. C. R
la cel de-al XlV-lea Congres al

Partidului Comunist din Norvegia
Joi, tovarășul Ștefan Andrei, 

secretar al Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Ro
mân, a plecat la Oslo, pentru 
a asista din partea Partidului 
Comunist Român la lucrările 
Congresului al XlV-lea al Par
tidului Comunist din Norvegia.

La plecare, pe aeroportul

București-Otopeni, au fost de 
față tovarășul Cornel Burtica, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al Co
mitetului Central al 
Comunist Român, și 
rășa Ghizela Vass, membru 
C.C. al P.C.R., activiști 
partid.

Partidului 
tova- 

al 
de

Plecarea reprezentantului P. C. R
la Congresul de la Hamburg

al Partidului Comunist German
Joi dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Repu
blica Federală Germania, tova
rășul Mihnea Gheorghiu, mem
bru al C.C. al P.C.R., care va 
reprezenta Partidul Comunist 
Român la Congresul de la Ham

burg al Partidului Comunist 
German.

La plecare, pe aeroportul O- 
topenî, a fost de față Alexan
dru Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

PRIMA ACȚIUNE A BIROURILOR U.T.C,
(Urmare din pag. I)

sub nivelul înregistrat anul tre
cut la învățătură. Tot în adu
nare s-a cerut biroului ca ime
diat să împartă sarcini tuturor 
uteciștilor din clasă. A fost pri
ma măsură pe care am luat-o. 
.Dacă a fost greu să găsim pen
tru fiecare utecist o sarcină ? 
Nu, treburi sînt destule : ne-am 
propus să ne întilnim cu un. teh
nician de profilul nostru, cu care 
să avem o convorbire despre 
viitoarea profesie. De ce să se 
ocupe biroul de această întîl- 
nire? O poate face tot atit de 
bine și un alt utecist. Pregătim 
o seară distractivă și cum la 
noi în școală există obiceiul să 
nu se repete de la o seară la 
alta programul, sînt destule de 
făcut. Deci, la acțiunea aceasta, 
vor fi antrenați destul de mulți 
uteciști. Ne-am propus o ex
cursie în Nordul Moldovei și 
avem uteciști pasionați de pre
gătirea ei. In sfirșit, șahiștii cla
sei organizează un concurs de 
șah, iubitorii fizicii s-au anga
jat să inițieze un concurs de 
fizică, avem uteciști care asi
gură materialul bibliografic ne
cesar invățămintului politic pen
tru toată clasa.

— într-un fel și pe noi tot 
problemele profesionale ne-au 
preocupat de la început — con
tinuă discuția Violeta Bora, se
cretara biroului U.T.C. a anului 
III A operatori, școala profesio
nală. De înțeles, sintem in ul
timul an, mai petrecem in școa
lă doar acest trimestru, după 
care plecăm la unitățile cu care 
am încheiat contracte — la Cluj. 
Dej și Petrești. Ne vom reve
dea numai la examenul de ab
solvire. Biroul are in organiza
ția noastră o treabă ușoară : 
există un spirit de echipă, for
mat pe parcursul celor doi ani, 
ceea ce-i determină pe uteciști 
să acționeze nu numai în spri
jinul propriilor interese, ci să 
le subordoneze intereselor colec
tivului. în adunarea de alegeri 
s-a discutat mult despre felul in 
care ne pregătim profesional. 
Și s-a avansat o idee prețioasă: 
să folosim faptul că petrecem 
citeva zile din săptamînă 
brică pentru a cunoaște 
procesul tehnologic, nu 
faza la care lucrăm. Am 
taf și cu muncitorii din 
unde ne facem practica 
ne-au sprijinit să cunoaștem, o- 
perațiile și utilajele din fabrică 
incit să avem o imagine de an
samblu a locului și rolului fa
zei la care lucrăm. A fost pri
ma acțiune a noului birou și pot 
spune că s-a bucurat de succes. 
Cum de la alegeri n-a trecut 
mult timp, abia două săptămini, 
m-aș referi la ce avem acum în 
pregătire. Ne vom întîlni cu un 
muncitor de la Lelea, dar nu 
pentru a discuta despre mese
rie, ci cum să ne comportăm 

in societate. Vom face o ex
cursie la Piatra Neamț și vom 
participa la o acțiune de mare 
amploare, cu un profund carac
ter patriotic, inițiată de comi
tetul județean U.T.C., la Mără- 
șești. De asemenea, pregătim 
împreună cu anul III E o re
uniune : noi avem soliști de 
muzică populară — toți și-au 
adus costume naționale de aca
să — răspundem de ornarea să
lii, pe care o vom realiza tot 
în stil național, e o veche ini
țiativă a clasei, în care 
ne-am adus ștergare, vase 
cifice regiunilor de unde 
venim.

Atit Elena Mănică cit și 
leta Bora sînt secretare de doi

în fa- 
întreg 
numai 
discu- 
secția 
și ei

scop 
spe- 
pro-

Vio-

și respectiv trei ani. Ele nu au 
luat munca de la început ci au 
continuat-o de unde au lăsat-o 
la finele anului școlar trecut. 
N-au avut nevoie de o perioadă 
de acomodare și asta s-a oglin
dit favorabil în viața organiza
țiilor din care fac parte. Mai 
mulți secretari — Angelica 
Ghintuială, anul II B, liceu, Tu- 
dorel Bălan, anul IIIE electri
cieni, școala profesională, Doina 
Stoleru, anul III A liceu și alții 
— avind în urmă cîțiva ani de 
activitate in birourile U.T.C. ale 
claselor s-au orientat cu sigu
ranță, desprinzind din complexul 
de sarcini ce le stau în față pe 
cele prioritare, a căror realiza
re să aibă efecte educative lărgi 
in conștiința uteciștilor. In ca
drul Grupului școlar activează 
însă 22 organizații de clasă. Nu 
numai la anii I au fost aleși se
cretari noi ci și in destule alte 
organizații

Aceștia
Niculina r ™ __

peratori — școala profesională 
a fost aleasă pentru prima oară 
în biroul U.T.C. A venit in Ba
cău tocmai din Oltenia (nu nu
mai ea ci toată clasa care se 
pregătește pentru combinatul 
din Drobeta Turnu Severin) și 
sub înf&țișarea-i 
cuminte ascunde 
bănuite.

— Noi de fapt aveam o 
cretară foarte bună — încearcă 
ea să explice alegerea făcuta 
de uteciști — de altfel este tot 
în birou, ca locțiitor. M-au ales 
pe mine, cred, pentru că am 
luat anul trecut premiul I la 
concursul pe meserii. Acum, tre
buie să le dovedesc câ pot fi și 
o bună secretară. Imediat după 
adunarea de alegeri m-am gin- 
dit cu ce să începem îneît să 
realizăm tot ce au cerut atunci 
uteciștii. în prima duminică am 
făcut o reuniune împreună cu 
anul II A. într-o după amiază, 
am fost la Muzeul de științe 
naturale din oraș. Deși petre
cem al doilea an în Bacău, nu-1 
cunoaștem. De aceea, toată cla
sa, am făcut turul orașului prin 
B.T.T. A fost foartp interesant, 
în clasă am analizat două ute- 
ciste, pe Marieta Călin și Flc- 
rica Căpraru, care au luat note 
proaste la A.M.C. Sper că le-a 
fost de folos. Pare puțin ce am 
făcut, dar și timpul a fost scurt. 
Acum ne organizăm brigada ar
tistică și echipa de ’ ' 
mai treacă cîteva s 
vom avea mai multe 
tat.

Și Petre Ciobanu, ’ ” ” 
instalatori, ț 
este un secretar nou ales. EI se 
confruntă cu greutățile inerente 
începutului. Apoi, clasa sa ab
solvă anul acesta. Dar inițiati
va, calitățile organizatorice, ale 
sale și ale celorlalți membri ai 
biroului, precum și interesul 
uteciștilor pentru viața colecti
vului fac din această organiza
ție un i.........................
Iii. Curți __  __ r_ _  r__ „
săptămânii o petrec efectiv în 
școală — în restul zilelor sînt 
la practică — fiecare zi este fo
losită pentru o activitate. Se 
practică sportul, se pregătește o 
seară literară Eminescu, s-au 
luat măsuri pentru organizarea 
unei întilniri între uteciștii cla
sei și un activist ’ ■• •• ’
vii și-au început 
lîtară.

Dacă calitățile 
spiritul de răspundere ale secre
tarilor cu care am stat de vor
bă explică în bună parte serio
zitatea cu care și-au reluat sau 
și-au început munca, nu este

•
mai puțin adevărat că și secre
tara comitetului U.T.C., Corne
lia Zamfir, are partea sa de 
contribuție Ia aceste începuturi 
de bun augur. Activă, cu o 
mare putere de muncă, încearcă 
să fie peste tot, ori să afle ime
diat ce se petrece într-o organi
zație sau alta. De mirare cind 
îi ajunge timpul întrucît și ca 
elevă are ambiția să fie prima 
pe clasă, așa cum a fost și pînă 
acum. Cind am cunoscut-o pre
gătea darea de seamă pentru 
plenara activului : ideile se în
șiruiau limpezi, nu se menaja 
nici pe ea și nici pe ceilalți 
membri ai comitetului, obiecti
vele muncii, imediate ori de 
perspectivă, se orînduiau clare. 
Semne sigure că în organizația 
U.T.C. a Grupului școlar pen
tru celuloză și hîrtie — Bacău 
lucrurile au pornit pe un făgaș

din ceilalți ani. 
cum au debutat ? 
Vancu, anul IIB o-

sfioasă 
energii

Ș» 
ne-

se-

CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA CONSILIULUI
MILITAR AL FORȚELOR ARMATE UNITE

Șl CONSFĂTUIREA CADRELOR
DE

LA

JUDEȚUL GALAȚI A ÎNCHEIAT
RECOLTATUL PORUMBULUI
TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

CONDUCERE
STATELOR
TRATATUL

ALE ARMATELOR
PARTICIPANTE
DE LA VARȘOVIA

în perioada 30 octombrie — 
noiembrie 1973, în Republica 

“ orașul 
coman- 

suprem al Forțelor

1 *772, 1. i
Socialistă Cehoslovacă, 
Praga, sub președinția 
dantului rr“7~ __ ,__
Armate Unite, mareșal al Uniu
nii Sovietice I. I. Iakubovski, 
s-a desfășurat ședința ordinară 
a Consiliului Militar al Forțe
lor Armate Unite și consfătui
rea cadrelor de conducere ale 
armatelor statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La ședința Consiliului militar 
și consfătuire s-a făcut bilan
țul pregătirii operative și de 
luptă a Forțelor Armate Unite

Joi după-amiază. a fost sem
nat un Aide-Memoire între Re
publica Socialistă România și 
Republica Mali, privind acțiu
nile ce urmează a fi întreprin
se de cele 
dezvoltării 
nomice în 
activitate.

pe anul 1973, au fost discutate 
și stabilite sarcinile pentru anul 
1974.

Participanții la ședință și con
sfătuire au făcut un schimb de 
păreri referitoare la probleme 
ale activității curente ale For
țelor Armate Unite, care pre
zintă interes reciproc.

Lucrările Consiliului 
și ale consfătuirii cadrelor 
conducere ale armatelor 
țești s-au desfășurat într-o 
mpsferă de prietenie, colaborare 
și înțelegere reciprocă, 
șească.

Consiliului militar și 
panților la consfătuire 
prezentat activități de 
re privind pregătirea „_r__
Armatei populare cehoslovace.

Militar 
de 

fră- 
at-

tovără-

partici- 
li s-au 

instrui- 
trupelor

în județul Galați s-a încheiat 
ieri recoltatul porumbului pe 
întreaga suprafață cultivată, de 
79 721 hectare. La acest succes 
și-au adus o contribuție impor
tantă peste TIO 000 de elevi gâlă- 
țeni care timp de mai bine de 
o lună de zile au muncit cu în
suflețire alături de cooperatori 
și mecanizatori. în telegrama 
Biroului comitetului județean 
de partid adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se spu
ne printre altele : „Strângerea 
într-un timp relativ scurt și în 
bune condițiuni a recoltei de 
porumb din acest an, ca și des
fășurarea cu maximum de ope
rativitate a celorlalte lucrări, 
s-au datorat muncii neobosite a 
tuturor lucrătorilor din agricul
tură care, avîndu-i și de aceas
tă dată în frunte pe comuniști, 
au răspuns cu însuflețire scri
sorii adresate de către dumnea
voastră. mult iubite tovarășe se
cretar general, la începutul cam
paniei agricole de toamnă**.

Munca pe ogoarele gălățene 
continuă. Toate forțele sînt an
trenate în prezent pentru elibe-

rarea în cel mai scurt timp a 
terenurilor de coceni pentru e- 
xecutarea arăturilor de toamnă 
pe toate solele ce urmează a fi 
însămânțate in primăvara anu
lui viitor. De menționat că la 
acțiunea de eliberare a terenu
rilor de coceni lucrătorii de pe 
ogoarele gălățene sînt ajutați de 
56 de mașini de tăiat și legat 
coceni construite în stațiunile de 
mecanizarea agriculturii din ju
deț.

ION CHIRIC

• LA SINAIA au început, 
joi dimineața, lucrările celei 
de-a 7-a Conferințe anuale de 
instalații, manifestare științifică 
cu participare internațională, 
care pune in dezbatere tema 
creșterii eficienței funcționale 
și economice a instalațiilor de 
încălzire și ventilare.

Timp de trei zile, participan- 
ții — peste 300 de specialiști 
români, precum și din Austria, 
Franța, R.F. Germania, Polonia, 
Suedia, Upgaria, U.R.S.S. — 
vor avea un schimb de vederi 
în probleme de o deosebită ac
tualitate pentru cei care lucrea
ză în acest domeniu.

două țări în vederea 
cooperării lor eco- 

diferite domenii de

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII 
REVOLUȚII SOCIALISTE 

DIN OCTOMBRIE
• JOI A SOSIT ÎN CAPITA

LA delegația Asociației de 
prietenie sovieto-române, con
dusă de Dikusarov Vladimir 
Grigorievici, prim-secretar ai 
Comitetului regional de partid 
Cernăuți al Partidului Comunist 
din Ucraina, care, la invitația 
Asociației române pentru lega
turile de prietenie cu U.R.S.S., 
va participa la festivitățile ce 
vor avea Ioc în România cu 
prilejul celei de-a 56-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

★
în cadrul manifestărilor or

ganizate in țara noastră cu o- 
cazia celei de-a 56-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, joi după-amiază a 
avut loc, la Casa de cultură a 
sectorului 2 din București, o a-

Și totuși rezultatul final

dunăre consacrată acestui eve
niment.

în cuvîntările rostite cu acest 
prilej, Ion Olteanu, secretar al 
Comitetului de partid al secto
rului 2 din Capitală, și V. G. 
Pozdniakov, consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice la 
București, au relevat importan
ța epocală a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, ma
rile succese obținute de popoa
rele Uniunii Sovietice în înde
plinirea importantelor obiecti
ve trasate de cel de-al 24-lea 
Congres al P.C.U.S,, evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor 
de prietenie româno-sovietice, 
continua întărire a colaborării 
dintre partidele, țările și popoa
rele noastre. în interesul re
ciproc, al triumfului cauzei pă
cii și socialismului în lume. Arhitectură modernă în Drumul Taberei Foto: GH. FECIORU
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AMERICA DE SUD
Meciul de fotbal disputat în 

nocturnă la Barcelona între se
lecționatele Europei și Americii 
de Sud (al cărui scor la termi
narea timpului regulamentar de 
joc era de 4—4) s-a încheiat în 
cele din urma cu 7—6 în fa
voarea fotbaliștilor sud-ameri- 
cani. Pentru departajarea celor 
doua selecționate s-au executat 
cîte 5 lovituri de la 11 m. Sud- 
americanii au înscris trei goluri, 
prin Borja, Montera și Caszely, 
iar europenii doua, prin Odermatt 

” ’îetti,
După primele 45 de minute 

două echipe se a- 
: 2—2, în urma

I
I
Iiar europe

Și Facchi

Ide joc, cele dou; 
flau la egalitate :

EUROPA 7-6
punctelor înscrise de Soții (min. 
14), Cubillas (min. 18), respec
tiv Eusebio (min. 15) și Keita 
(min. 23). Imediat după relua
rea jocului, selecționata euro
peană a luat conducerea datori
tă golului marcat în minutul 51 
de spaniolul Asensi. Continuîn- 
du-și dominarea, echipa euro
peană majorează scorul la 4—2, 
în minutul 57, prin golul reali
zat de austriacul Jara. Forma
ția sud-americană trece la con
traatac și reușește să egaleze 
prin golurile marcate de Brin
disi (min. 62) și Chumpitaz 
(min. 80 din lovitură de la 11 m).

. ,a„. „ j Rapid va juca miercuri la Moscova
săptămini și |

:te de rapor- I

Ciobanu, anul IID i
școala profesională, I
etar nou ales. EI se i

Echipa de fotbal Rapid Bucu
rești va întâlni miercurea viitoa
re, în deplasare, formația Loko
motiv Moscova, într-un meci re
vanșă contând pentru campiona-

tul european feroviar. In primul 
joc disputat la București, Rapid 
a învins cu scorni de 3—2, după 
ce în minutul 15 oaspeții con
duceau cu 2—0 !

ac din aceasta organiza- ■ 
pilon de nădejde al șco- I 
ți doar numai o parte a S

I
de partid, ele- 
pregătirea mi-

personale și

ANUNȚ
NTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI
•ă invită să participați la expozițiile de artă 
ulinară cu vînzare, organizate în saloanele 
sstaurantelor: NORD în 3.XI.1973, sub de
numirea „TINERI BUCĂTARI SI COFETARI", 
ar în 17.Xl.1973 la ATHENEE PALACE, unde 
ra avea loc expoziția generală de artă culi
nară cu vînzare, a tuturor unităților I.T.H.R.B.

✓vwwvwvvvvv\a/vvvv\aaa/vvv\aa/C
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• ASEARA. IN SALA PIERRE DE CUBERTIN, din Paris, in
cadrul optimilor de finală ale turneului internațional de tenis 
„Trofeul Jean Becker**, jucătorul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—2, 6—2 pe italianul Paolo Bertolucci. Alte rezultate : 
Toni Okker (Olanda) — Guilermo Vilas (Argentina) 6—1, 6—1 ; 
Jean Baptiste Chantreau (Franța) — Tom Gorman (S.U.A.) 6—1, 
6—4. In proba de dublu bărbați, cuplul Bengtsen, Berg (Suedia), 
a întrecut eu 7—5, 6—2 perechea Pilici (Iugoslavia), Ținac 
(România). .

a TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH de la Novi Sad a 
programat partidele inlrerupte din rundele a 7-a si a 8-a. Doua 
victorii a obținut marele maestru iugoslav Jauosevict, care a 
ciștigat la Szilagy și Langeiveg.

In clasament, pe primele locuri sc află acum Janosevtei și 
Matulovici (ambii Iugoslavia), cu cite 7,5 puncte, urmați de Bul- 
jovcici (Iugoslavia) — 7 puncte, Lein (U.R.S.S.) • 6,5 puncte (I),
Ciociltea (România) — 6,5 puncte. La-ngeweg (Olanda) — 6 pun
cte, Ador ian (Ungaria) — 5,5 puncte (1). Dezze (Iugoslavia) 
5,5 puncte. Măriei (Iugoslavia) — 5 puncte ele.

în runda a 11-a, Victor Ciociltea, cu piesele negre. îl intilnește 
pe Szilagy. . .

• LA EDINBURG au continuat întrecerile turneului interna
țional de tenis pentru „Cupa Dewar”.

în turul II al probei de simplu femei, americana Juhe Hem
man a învins-o cu 6-3, 6-0 pe jucătoarea engleză Linda Blatcn- 
ford, Ann Kiyomura (S.U.A.) a ciștigat cu 6-4, 5-7. 6-0 partida 
susținută cu Mariana Simionescu (România), iar Virginia Uade 
(Anglia) a dispus cu 6-1, 6-1 de P. Pesachov (Israel).

• PESTE 20 000 DE SPECTATORI au urmărit la Bruxelles 
meciul dintre selecționatele de fotbal ale Belgiei și Norvegiei.
contînd pentru preliminariile campionatului mondial (grupa a 
3-a europeană). Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 2-0 (1-0), 
prin golurile marcate de Leo Dolmans (min. 33) și Raoul Lam
bert (min. 87).

In clasamentul grupei conduce echipa Olandei cu 9 puncte 
(golaveraj 24-2), urmată de Belgia — 9 puncte (12-0), Norvegia 
— 4 puncte și Islanda — zero puncte.

în ultimul joc al grupei, decisiv pentru calificarea in turneu» 
finul, reprezentativa Olandei va întîlni, la 18 noiembrie, pe teren 
propriu, formația Belgiei.

• CUPLUL BELGIAN Edd.v Merckx—Patrick Sercu a preluat 
conducerea in cursa ciclistă de șase zile, care se desfășoară în 
prezent pe velodromul acoperit din Grenoble. După 96 de ore 
de întreceri, cunoscuții cicliști belgieni totalizează 120 puncte.

Cînd un antrenor al unei e- 
chipe divizionare de fotbal, fie 
ea și de B, își surprinde beți, 
în. restaurant, cu o zi înainte 
de meci, trei dintre jucătorii săi, 
firesc este ca acesta să renunțe 
imediat la serviciile lor și să-i 
sancționeze administrativ. Ceea 
ce a și făcut antrenorul Eugen 
Popescu de la C. S. Tîrgoviște, 
cu vreo două-trei săptămini în 
urmă, în ajunul meciului cu Di
namo Slatina (0—0), in < 
jucătorilor Kallo. Grancea 
Ionescu zis „Budulea...44

Cei trei — într-o potrivire dc 
opinie demnă de o cu totul altă 
cauză — s-au considerat, pe 
loc. persecutați : antrenorul 
avea „ceva“ cu ei. Dat fiind 
că această exemplificare nu 
este deloc întîmplătoare și sin
gulară la Tîrgoviște, în ce-i 
privește pe fotbaliștii echipe
lor locale care activează 
tegoriile B, C județ și 
juniori, l-am abordat - 
mulți alți factori — pe 
norul nr. 1 al județului, 
Popescu, de la C.S.

— Ce ne puteți relata 
latura comportării etice, 
a elevilor dv. ?

— îmi puneți una dintre ce
le mai grele întrebări ! —
a răspuns cu amărăciune an
trenorul. Și preocupat de un 
antrenament pe stadion cu niște 
juniori, de la care l-am între
rupt, a preferat să amîne pen
tru a doua zi discuția pe care 
ar fi fost de acord să o avem în 
prezența altor factori de deci
zie și nu doar noi doi. Semn 
cert, deci, că cercetînd mai în 
profunzime această latură a 
moralei și eticii fotbaliștilor tîr
govișteni, s-ar putea afla lu
cruri nu tocmai demne de lau
dă. Ceea ce, în următoarele două 
zile, am și făcut.

Acest Ionescu zis „Budulea44, 
frate al unui fotbalist din 
Ploiești — „...cum, n-ați auzit 
de fratele meu care a jucat la 
Petrolul ?“ zice adesea „Budu
lea4* erezînd că asta este vreun 
merit de-al său personal — și-a 
permis să arunce o farfurie sub 
masă, la restaurantul „Bucegi*4. 
Era în compania mai multor ad
miratori și trebuia să le arate 
și el, deh !, de ce e în stare. Res
ponsabilul, Ion Soare, om a- 
șegat, cu timpiele cărunte, l-a 
poftit afară din local. După par
lamentari, în termeni ce lesne 
se pot închipui, „Budulea44 a 
plecat din restaurant, nu pe ușă, 
ci sărind ostentativ un gard spre 
hazul admiratorilor șăi.

— Ce băiat de viață, Budulea 
ăsta

— Pe băiatul „ăsta de viață44 
n-am vrut să-1 mai primim în 
localul nostru — ne relata res
ponsabilul Soare. Și nici pe 
alti fotbaliști care sînt obișnuiți 
să frecventeze restaurantul, cre- 
zînd că aici își pot permite ori
ce fiindcă ei sînt... fotbaliști ! 
N-au ce căuta în unitatea noas
tră. Mă lipsesc bucuros de cli- 
enți care sc comportă așa. Păcat 
de anii lor tineri, că și-î irosesc 
in circiumă, și vai de fotbalul 
ăla pe care-I joacă în astfel 
dc condiții.

Opiniile responsabilului 
Soare de la „Bucegi44 sînt 
adevărat și meritat rechizito
riu. Nu numai pentru fotbalis
tul zis „Budulea44, divizionar B 
seria a Il-a, cu frate în divizia 
A. Altă vedetă care rupea ini
ma târgului, mergînd legănat, 
privind leneș cu pleoapele în
tredeschise și fruntea superior 
încrețită, era Bărbulescu zis 
„Urechilă”. Spunea „să mor io**

cazul 
i> și

în ca- 
chiar 
între 

antre- 
Eugen

despre 
morale

Ion 
un

sau „să n-am parte41 la fiecare 
5 cuvinte. Simpatic, nu ? Be
țiv și, deopotrivă, cu apucături 
huliganice, Urechilă (zis „Băr
bulescu44) era portar. De rezer
vă. Cînd paharul s-a revărsat, 
Urechilă a simțit nevoia să ple
ce. Acum s-a aciuit pe la Con
structorul Galați.

— Partea proastă este că 
ești uneori nevoit să dai afară 
din lot un jucător, de rău ce 
este, că se și grăbesc alții care 
să-1 ia de bun ! — spunea an
trenorul Constantin Iacob care 
se oqupă de juniorii de la C.S. 
Tîrgoviște. La un jucător, Va- 
sile Pîrvu, au renunțat cra- 
iovenii de „rău41 ce era (citiți 
amator de băutură, nu-i plăcea 
să muncească) ; la Tîrgoviște 
a fost luat de „bun44, dar înde
părtat Ia scurt timp ca „rău44 ; 
l-au luat repede de „bun41 cei 
de Ia Petrolul. Ș.a.m.d.

Mai sînt, în lotul C. S„ 
alți fotbaliști certați cu discipli
na dar buni prieteni cu băutu
ra : Grancea, Dorel Ciobanu, 
care dimineața sprijină ușa 
cîrciumii. iar după amiaza joa
că meciuri oficiale și Kallo, 
luat de „bun44 de la Constanța.

— Greșeala noastră, a susți-

și

elemente certate cu disciplina 
și etica sportivă. Finanțată încă 
pe regim de investiții pînă ce 
va trece la producția proprie, 
in trimestrul IV, uzina are nu
meroși salariați care neavînd ce 
lucra deocamdată pe profilul 
meseriei lor, sînt folosiți la di
verse alte activități, se docu
mentează, se pregătesc. Nici că 
se putea un cuibușor mai bun 
pentru Puiu et. comp. (Econo- 
mu, Baicu, Horia Popa), patru 
„muncitori necalificați** care 
joacă fotbal !

— Ei și ceilalți 9 colegi ai 
lor care alcătuiesc echipa 
(mai sînt și doi profesori din 
afară — n.n.) se „invoiesc*4 de 
la maiștrii și șefii de secții pen
tru antrenamente și meciuri — 
ne relatează Gheorghe An
tonescu, președintele asociației 
sportive a uzinei.

Dar „învoirile44 fotbaliștilor 
sînt veritabile gogorițe. N-am 
găsit, ia locul de muncă, pe nici 
unul dintre fotbaliști. Antreno
rul lor, Manole Stoica, care 
ține legătura cu maiștrii și șe
fii de secții respectivi, află fă
ră dificultate că aceștia mint 
că au antrenament ca să nu 
vină la serviciu. Și leafa mer-

VEDETE" DE
TÎRGOVIȘTE...
PE TEME DE ETICĂ SPORTIVĂ

năiorilor lor. este că prea-i ri
dicăm in slăvi atunci cînd ob
țin cîte un rezultai onorabil și le 
ștergem cu buretele totul — 
opina frezorul Gheorghe Mai
eu de la Uzina de utilaj petro
lier. Trebuie să fim mult mai 
exigenți cu 
de la locul

Dar care 
întrebăm ? 
înregistrând 
fotbaliști tîrgovișteni care nu 
le fac deloc cinste, aveam să 
aflăm că la Uzina de oțeluri 
aliate, o nouă și puternică uni
tate industrială a județului, se 
aciuiesc destule elemente care 
tocmai munca productivă o evi
tă. Unul dintre aceștia se nu
mește Sorin Puiu. N-am colec
ționat referitor la dinsul decit 
o sumă întreagă de critici și 
observații foarte puțin măguli-, 
toare : el frecventează barul 
și restaurantul mai mult decît 
antrenamentul, înjură tot timpul, 
își zeflemisește coechipierii, an
trenorul, arbitrii și nu munceș
te. Are 19 ani și joacă fotbal în 
campionatul județean la „Oțe
lul*4. După ce a renunțat la 
școală, faeîndu-și socotelile că 
va putea trăi din fotbal (!?), 
s-a încadrat muncitor necalifi
cat la .Uzina de oțeluri. A- 
ceastă întreprindere, foar
te nouă, si-a încropit recent o 
echipă de fotbal („Folosind 
sută la sută procedeul racolării 
a tot ce s-a găsit prin județ și 
chiar în afara lui...“ - 
sous Bcnone Popescu, 
dist pentru jocuri la C.J.E.F.S. 
Dîmbovița) adăpostind și citeva

ei, /începind chiar 
de muncă.
loc de muncă, 

Fiindcă iată, 
isprăvi de-ale unor 

tîrgovișteni care

ne 
tot

ne-a 
rpeto-

ge ! Dar antrenorul este nave
tist, din Moreni, și cit poate 
el de bine șâ-și urmărească e- 
levii pe planul „producției**, este 
lesne de închipuit.

La echipa aceasta mai joacă 
și renumitul Ion Dacin ! „A 
făcut parte, timp de 20 de mi
nute, din echipa divizionară A 
„Universitatea4* " 
ne informează, 
Clenienț Ioniță, 
ției de fotbal a 
lul“. Dacin a 
„B“ la C.S. Tîrgoviște, de unde 
s-a transferat la noi la „Oțe
lul44 în campionat județean44.

Dar iată-i și mobilurile : bucu- 
reșteanul, care face naveta în 
Tîrgoviște, a pretins post 
statul de salarii, casă, plata a- 
bonamentului de navetă, și un 
serviciu de calculatoare pentru 
soția sa — deși aceasta n-are 
decit 7 clase. Altfel el nu joa
că fotbal ! Echipa „Oțelul**, cu 
supervedetele Dacin, Sorin, 
Puiu, Eeonomu etc. a înregis
trat recent în cadrul campiona
tului județean un valoros 0—0, 
la o margine de tarla, cu echi
pa unui C.A.P., „Recolta4- 
nești, in care jucau 
și mecanizatori, 
meci Dacin, a pus 
pe i : „Joc dacă 
sută !“ Și a jucat, 
știe dacă „Oțelul*4 
0—0 cu „Recolta*4... 
că Dacin ii va părăsi pe colegii 
lui de muncă, nemaivrînd să 
„lucreze41 oțeluri aliate. Pasărea 
călătoare 
să se 
TAROM

Craiova ! —
cu admirație 
membru al sec- 
asociației „Oțe- 
jucat apoi in

pe

t“ Cor- 
^—r țărani 

înainte de 
însă punctul 

îmi dați o 
Altfel, nu se 
scotea acel 
Se spune însă

(și rară) intenționează 
transfere la...... Șoimii44
unde „antrenorul Ca

coveanu o să-i aranjeze eu 
scutirea de armată

Chiar și printre juniorii fot
baliști tîrgovișteni se află cî
teva „mere putrede44. Constan
tin Colțuneac, care refuză re
partizarea la „Romlux** după 
terminarea școlii profesionale, 
este de părere că fotbalistul tre
buie neapărat să aibă plete care 
să-i acopere fruntea și 
chile : „CrUyff fără plete 
face doi bani !“ — zice.
bietul nostru Colțuneac nu vede
— sau nu are cine să-i spună
— că acel olandez face antre
namente de efort și intensitate 
titanică și că nu bea decît apă 
gazoasă chiap și la revelion sau 
de ziua sa. Pînă una-alta, doar 
asta imită el, Colțuneac, la 
Cruyff : pletele I Alt junior, ta
lentat de altfel, Marian Fu- 
ierea, și el certat cu munca, cu 
preocuparea de a-și face o me
serie, se mîndrește cu faima de 
a fi băgat în sperieți un în
treg cartier — Micro 9.

— Avem mult de furcă cu 
concepția unor tineri potrivit 
căreia pentru faptul că dan 
binișor cu piciorul într-o min
ge. lor li se cuvine totul de-a- 
gata și se consideră absolviți 
de orice norme etice de com
portament și conduită in so
cietate — ne spunea antrenorul 
Constantin Iacob. Un început 
a și fost făcut, cu recuperarea 
lui Spiridon Antofie din sfera 
de influență a barului tîrgoviș- 
tcan „Roșu și negru44 pe unde-și 
făcea veacul.

Este adevărat : mult de furcă 
și nu numai din partea antre
norilor ! Bine ar fi ca prietenii, 
admiratorii și tovarășii de mun
că să facă un ferm front . de 
opinie împotriva oricăror aba
teri de la buna conduită a fot
baliștilor. Electricianul Marian 
Paraschivescu, un cunoscut su
porter — ca să cităm un exem
plu oarecare — ar putea avea 
o înriurire pozitivă asupra ati- 
tor fotbaliști care-i fac confi
dențe ; șeful serviciului per
sonal de la Uzina de oțeluri 
aliate, Ion Bădoiu, de pildă, 
ar putea cu ușurință să vadă 
unele mobiluri care transpar din 
formele de angajare privind 
fotbaliștii ; la localurile „Carai- 
manul11 „Roșu și negru*4 sau 
„Mondial41 (șef de unitate Mișu 
Călinescu, un admirator care 
„nu-i vede44 pe sportivi bind 
coniac în localul său) fotbaliștii 
ar trebui „tratați*4 ca la „Bu- 
cegi“, adică ignorați ; ședințele 
lunare care se țin cu sportivii 
conform planului tematic al 
C.N.E.F.S. ar trebui completate 
și cu alte forme educative efi
ciente, pe linia numeroaselor 
organizații U.T.C. din municipiu 
și nu rezumate la lecturi sterpe 
și formale ; în fine, capitolul 
deficitar al educației prin muncă 
este necesar să fie reconsiderat, 
întrucît și categoria fotbaliști
lor nu poate face excepție de la 
obligația de a munci în socie
tatea noastră și a nu considera 
fotbalul un mijloc de evitare a 
muncii. în ce-i privește pe an
trenori, un volum sporit al pre
ocupărilor și intransigenței față 
de „antrenamentul invizibil*4 — 
viața sportivă și normele etice 
din afara gazonului — îi va 
scuti, sîntem siguri de proble
mele cu care sînt nevoiți să se 
confrunte deocamdată. Pentru 
că, înaintea cîștigării punctelor 
într-un campionat, ei au dato-^ 
ria de onoare să facă din spor
tivii lor oameni integri și utili 
societății.

VIOREL RABA

ure- 
nu 

Dar



de peste hotare
DEZBATERILE DE LA O.N.U

Necesitatea continuării
Vizita tovarășului

Paul Niculescu-Mizil

Oaspeți ai U.T.C. vorbesc „Scînteii tineretului"

Tinara generație a Africii

eforturilor pe calea
destinderii si dezarmării

9

Consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor, inir 
perativul scoaterii negocierilor 
de dezarmare de la Geneva din 
imobilism, prioritatea măsurilor 
dc dezarmare nucleară, crearea 
de zone denuclearizate — au 
constituit principalele puncte de 
referință ale discursurilor repre
zentanților Suediei, Iugoslaviei, 
și Sudanului, rostite în cadrul 
dezbaterilor generale asupra ce
lor opt puncte ale capitolului 
dezarmării, aflate în atenția Co
mitetului pentru probleme poli
tice și de securitate al Adunării 
Generale.

Reprezentanta Suediei, Alva 
Myrdal, a apreciat că pînă în 
’prezent nu s-a adoptat nici o 
măsură substanțială de dezar
mare, nu s-a observat nici o ma
nifestare reală a voinței poli
tice de a lua hotărîri în direcția 
dezarmării.

Referindu-se la gradul înalt 
al pericolelor pe care le implică • 
existenta armelor nucleare pen
tru pacea și securitatea lumii, 
vorbitoarea a subliniat că fie
care dintre puterile nucleare 
trebuie să-și asume obligația de 
a nu folosi armele nucleare îm
potriva statelor care nu posedă 
astfel de arme sau contra zone
lor denuclearizate.

Reprezentantul Iugoslaviei, B. 
Badurina, a relevat că așa-nu- 
mitele conflicte locale afectează 
pacea lumii și intensifică cursa 
înarmărilor. Amintind faptul, că 
la un moment dat Statele Uni
te și-au pus forțele armate in 
stare de alarmă, reprezentantul 
Iugoslaviei a subliniat că această 
acțiune dovedește limitele ac
tualei destinderi și necesitatea 
intensificării eforturilor pentru 
extinderea ei, pentru ca ea să 
cuprindă întreaga lume. Națiu
nile Unite, a relevat vorbitorul, 
reprezintă singurul forum in ca
drul căruia toate statele pot dez
bate problemele dezarmării și 
pot contribui la soluționarea lor. 
El a accentuat, totodată, .nece
sitatea ca principiile de bază ale 
dezarmării să fie reafirmate în 

. cadrul negocierilor bilaterale și 
regionale de dezarmare.

în cuvîntul său, reprezentan
tul Sudanului a exprimat ne
mulțumirea țării sale în legătu
ră cu lipsa de progrese în ne
gocierile din cadrul Conferinței 
Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva-. Această situație 
a dus Ia intensificarea 
înarmărilor, atît plan

tiv, 
rea 
continuarea 
în relațiile internaționale și la 
creșterea încordării și insecuri
tății in diverse zone ale globu
lui.

cursei 
calita-

Reuniunea C. C.
în încheierea reuniunii sale, 

desfășurate la Roma intre 29 și 
31 octombrie, Comitetul Central 
al Partidului Socialist Italian a 
adoptat o rezoluție prin care 
aprobă linia urmată de P.S.I. 
prin participarea la guvernul de 
centru-stînga.,

Documentul reafirmă valabi
litatea politicii de ’ colaborare 
dintre socialiști și democrat- 
creștini și de autonomie a P.S.I., 
apreciind că, în prezent, nu exis
tă condiții pentru alte âlterna.- 
tive.

Comitetul Central al P.S.I. a 
ales ca membri ai Direcțiunii pe 
Aldo Ajello. Alfredo Baldani 
Guerra, Nevoi Querci și Gaspare 
Saladino. Aceștia înlocuiesc pe 
Gino Bortoldi, Antonio Giolitti, 
Salvatore Lauricella și Mario 
Zagari, care, in prezent, fac par-

Cu prilejul împlinirii a 300 
de ani de la nașterea lui Di- 
mitrie Cantemir, la Biblio
teca publică „Kensington and 
Chelsea" din Londra s-a des
chis, joi, o expoziție de fo
tografii înfățișind viața și 
opera marelui cărturar ro
mân. Vizitatorii cercetează 
cu interes lucrările lui Di- 
mitrie Cantemir, expuse în
tr-un stand special, precum 
și publicațiile de specialita
te, care scot în evidență 
contribuția sa la afirmarea 
idealurilor de progres, a ști
inței și culturii românești. 
La Londra. după cum se 
știe, a apărut, in 1734, una 
dintre cele mai importante 
opere ale lui Cantemir — 
„Istoria creșterii și descreș
terii Imperiului Otoman".

• PABLO MARCELO FRE- 
DES. lider al unei organizații 
sindicale argentiniene a lucră
torilor din Transporturi, a fost 
asasinat în apropiere de Bue
nos Aires — anunță agenția de 
presă T.E.L.A.M. Autorii asasi
natului, rămași pînă în prezent 
necunoscuți, s-au prezentat la 
locuința- lui Pablo Marcelo 
Fredes, dîndu-se drept polițiști.

VINERI, 2 NOIEMBRIE 1973

Teatrul de Operetă : MĂTUȘĂ 4 
MEA, FAUSTINA — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale*4 
(Sala Comedia) : PRIZONIERUL. 
DIN MANHATTAN — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : INTRE NOI 
DOI N-A FOST DEC1T TĂCERE 
— ora 20: Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : BUNA SEARA, 
DOMNULE WILDE — ora 19.30; 
Teatrul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu" : REFLECTO
RUL REVISTEI — ora 19,30; Tea
trul ..C. Tănase** (Sala Savoy) : 
LA SAVOY, BOEMA ! — ora 19,3G; 
(Sala Victoria) : JOS PĂLĂRIA — 
ora 19,30 : Teatrul „Ion Creangă** : 
NOTA ZERO LA PURTARE — ora 
9; SCUFIȚA CU TREI IEZI — ora 
16; Teatrul „Țăndărică** (Sala Vic
toria) : ARICIUL ALBASTRU —

cît și cantitativ, la spori- 
cheltuielilor militare, la 

recurgerii la forță

în Comitetul pentru proble
mele economice și sociale al 
Adunării. Generale (Comitetul 
nr. 2) a fost prezentat spre 
dezbatere raportul Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare al 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), care se referă 
la activitatea dintre cea de-a 
5-a sesiune specială a acestui 
organism, ținută la Geneva în 
aprilie-mai a.c.. și cea do-a 13-a 
sesiune ordinară a sa din au- 
gust-septembrie 1973.

Raportul evidențiază preo
cuparea consiliului pentru eva
luarea și transpunerea în via
ță a prevederilor Strategiei In
ternaționale a Dezvoltării, pen
tru recunoașterea interdepen
denței problemelor comerțului 
cu cele ale asistenței financiare 
pentru dezvoltare și ale revizui
rii sistemului monetar interna
țional. Printre măsurile între
prinse de Consiliu sînt aminti
te, între altele, rezoluția asu
pra transferului de tehnologie 
într-un flux continuu, din 
statele industrializate către ță
rile în curs de dezvoltare, adop
tarea concluziilor asupra nece
sității extinderii relațiilor co
merciale între țările cu sisteme 
economice și sociale diferite, 
hotărîrile privind crearea unui 
grup de lucru pentru elaborarea 
Cartei drepturilor și obligații
lor economice ale statelor, mă
surile speciale în favoarea ță
rilor mai puțin dezvoltate și 
altele.

Delegațiile statelor membre 
apreciază că documentul prezen
tat constituie o bună bază de 
dezbateri pentru adoptarea u- 
nor măsuri eficiente de către 
O.N.U. în direcția revizuirii stra
tegiei dezvoltării, astfel incit 
aceasta să servească cu adevă
rat interesele țărilor în curs 
de dezvoltare, să răspundă ce
rințelor lor celor mai urgente, 
să asigure participarea acestora 
la negocierile pentru însănăto
șirea comerțului internațional 
și revizuirea sistemului mone
tar. la reducerea decalajelor 

separă în prezent țările să- 
de cele industrializate.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, minis
trul educației și învățămîn- 
tuluî, care efectuează o vi
zită oficială în Austria, s-a 
întîlnit cu Hertha Firnberg, 
ministrul pentru problemele 
științei și cercetării. Au fost 
abordate, cu acest prilej, as- 
pect^ ale dezvoltării învăță- 
mîntului și științei în cele 
două țări, precum și ale co
laborării româno-austriece în 
aceste domenii.

Oaspetele român a vizitat, 
de asemenea. Școala superi
oară de științe sociale și 
economice din Linz-Auhof, 
precum și alte instituții de 
învățămînt din Viena și Salz
burg.

Joi Ia prînz tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil 
Austria.

Pe aeroportul 
fost condus de 
watz, ministrul
lui și artelor, de membri ai 
conducerii ministerului, pre
cum și de ambasadorul 
României, Dumitru Aninoiu.

a părăsit

Schwechat a 
Fres Sino- 
învățămîntu-

al Forțelor Păcii
MOSCOVA. — Participanții la 

Congresul Mondial al Forțelor 
Păcii au adoptat un apel in 
care cheamă la unirea efortu
rilor în vederea asigurării unei 
păci juste și durabile în întrea
ga lume. Apelul relevă că, în 
ultimul timp, climatul politic 
internațional s-a îmbunătățit ca 
urmare a succeselor obținute 
de forțele păcii. Menționînd că, 
deși concepțiile participanților 
pot diferi în unele privințe, do
cumentul evidențiază, între al
tele, consensul acestora în 
ce privește asigurarea dreptului 
fiecărui popor de a-și alege, in 
deplină independență, propria 
sa cale, și de a pune marile 
realizări ale științei și tehnicii 
în serviciul progresului social. 
Confruntarea în relațiile inter
naționale — se spune în apel 
— cedează treptat locul coope
rării pașnice avantajoase tutu- 
rof, și sporirii încrederii între 
state.

Totuși, se spune în document, 
mai rămîn încă multe de fă
cut. în lume continuă să exis
te regiuni în care nu slăbește 
tensiunea, iar focarele de agre
siune periculoase pentru întrea
ga omenire nu au fost elimina- 

~ * ” ” nu a
nuclea- 
Bugete-

te. Cursa înarmărilor 
luat sfîrșit, iar armele 

nu au fost distruse.

ca re 
race

al P. S. Italian

bolivian a anunțat 
de

te din guvern. Conform preve
derilor statutului, din cadrul 
Direcțiunii va face parte și 
președintele partidului, Pietro 
Nenni.

de complot 
în Bolivia

Guvernul 
eșuarea unei noi tentative 
complot antiguvernamental, care 
viza răsturnarea președintelui 
Hugo Banker Suarez. Ministrul 
bolivian de interne, Walter 
Castro Avendano, a declarat că 
trei persoane implicate în a- 
ceastă acțiune au fost arestate, 
fără să precizeze în ce consta 
planul autorilor complotului. 
Este vorba despre Benjamin 
Miguel, liderul Partidului de- 
mocrat-creștin, de opoziție, Ani- 
bal Mitchell, conducător al par
tidului „Mișcarea Naționalistă 

'Revoluționară" (MNR). de gu- 
vernămînt, și Julio Prado Sal
mon, fost ministru al economiei 
și planificării în actualul gu
vern, pînă în luna octombrie a.c.

Opoziția de stînga, relevă a- 
genția REUTER, acuză autorită
țile din La Paz de a folosi pre
textul unor presupuse acțiuni 
subversive antiguvernamentale 
pentru a împiedica criticile la 
adresa guvernului față de poli
tica sa economică și creșterea 
continuă a costului vieții în Eo- 
livia. Se menționează că, la 24 
septembrie a.c., guvernul a ordo
nat arestarea a aproape 100 de 
lideri sindicali și conducători ai 
unor grupări politice din opo
ziție, care ar fi participat la un 
presupus complot îndreptat. îm
potriva șefului statului.

IIImsIru"
2 noiembrie cea de-a 43-aPoporul etiopian sărbătorește la _

aniversare a încoronării împăratului Haile Selassie I.
• Etiopia, — „țara Nilului Albastru1', cum i se mai spune 

—- este așezată în estul continentului african, la nord de 
Ecuator, ocupînd o suprafață de 1 222 900 km.p. pe care tră
iesc circa 25 milioane de «locuitori. Capitala țării, orașul 
Addis Abeba, nume care în limba amharică înseamnă „Floa
rea nouă", este așezată în mijlocul unui podiș înalt, la o al
titudine de 2.550 m. Majoritatea orașelor etiopiene se găsesc 
localizate, ca și capitala țării, tot în cuprinsul podișului 
înalt, pe litoralul Mării Roșii aflîndu-se. doar două orașe 
porturi : Massaua și Assab.

• Relieful Etiopiei este predominant muntos (două treimi 
din întinderea teritoriului trece de 1.000 m. altitudine). Po
dișul Etiopiei, cu înălțimi intre 1.000 și 4.000 de metri, re
prezintă regiunea cea mai înaltă nu numai de pe cuprinsul 
acestei țări, dar și de pe întregul continent african. Regiunea 
de pe țărmul Mării Roșii, este una din cele mai toride zone

de pe glob, în tot cursul anului, pe cînd la Addis Abeba 
domnește o primăvară veșnică.

• în perioada postbelică, îndeosebi după 1950, a început în 
Etiopia o perioadă de reconstrucție generală. în prezent, 
Etiopia este angajată pe calea dezvoltării economice și so
ciale. Pe, baza unui plan guvernamental de dezvoltare vizînd 
o perioadă de 20 de ani, Etiopia își îndreaptă eforturile către 
valorificarea resurselor sale naturale, pentru diversificarea 
și sporirea producției industriale și agricole, formarea cadre
lor de specialiști autohtoni. în cadrul procesului de moder
nizare a străvechiului stat, pe harta Etiopiei au apărut nu
meroase fabrici și uzine. Au fost descoperite mari rezerve 
de gaz natural în deșertul Ogaden și zăcăminte de petrol, 
minereu de fier, nichel. Statistici publicate la Addis Abeba 
consemnează un ritm mediu anual de dezvoltare a industriei 
de circa 13 la sută, ritm care plasează Etiopia pe unul din 
locurile de frunte printre țările aflate în curs de dezvoltare.

• Pe planul politicii externe, Etiopia militează pentru pace 
și cooperare internațională, pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele lumii, indiferent de orînduirea socială, pentru 
lichidarea colonialismului și apartheidului pe continent. Con
secvența politică externă a Etiopiei a determinat și alegerea 
capitalei sale drept sediu al Organizației Unității Africane.

Bazîndu-se pe tradițiile istorice d.e prietenie, simpatie și 
solidaritate, între România și Etiopia s-au statornicit relații 
de multilaterală colaborare care se dezvoltă in interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și «înțelegerii internaționale.

RODICA ȚEPF.Ș★ ★
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis, Ma- 
' iestății Sale Imperiale, HAILE SELASSIE I, împăratul Etio

piei, următoarea telegramă :

Cea de-a 43-a aniversare a încoronării Maiestății Voastre 
Imperiale, ziua națională a Etiopiei, îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa felicitări cordiale, tiar poporului prieten 
etiopian sincere urări de pace și prosperitate.

ora 15; (Sala Academiei) : UN 
BĂIAT ISTEȚ ȘI UN REGE NA- 
TĂFLEȚ — ora 17; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : MELEAGURI 
FERMECATE — ora 19,30: Circul 
„ClobUS" : AL TREILEA GONG 
LA... CIRC — ora 19,30.

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : „Urcăm îndrăzneț 
spre soare** de D. Cuclin. 10,00 
Clubul curioșilor. 11,00 Știință și 
tehnică. 11,10 Profil pe portativ — 
Maria Butaciu. 11,30 Antract mu
zical. 12,00 Transmisiuni, directe

din țară. 12,10 Invitație în fonote
că. 12,55 Melodia zilei. 13,00 închi
derea emisiunii de dimineață. 17,00 
Știrile după-amiezii. 17,05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Arhitectură. 18,10 
Creații muzicale românești. 18,55 
Melodia zilei. 19,00 In direct... de 
la Școala populară de artă din 
București. 19,30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri Electrecord prezintă melo
dii populare. 20.00 Educație. Răs
punderi. Competiția ideilor — 
radioanchetă despre rolul actiy și 
responsabil al tineretului în pro
movarea noului. 20,30 Concert sim
fonic. 21,00 Radio-super-top. Topul 
revistei „Săptămîna**. 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport. 
22 30 Melodia zilei. 22.35 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23,15 Poetica. Kiss 
Jeno. 23,20 Jazz variete. 23,55—24,00 
Ultimele știri.

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba franceză. Lec

ția 66. 9,30 Curs de limba rusă. 
Lecția 65. 10,00 Telex. 10,05 „Țară 
bogată în frumuseți*'. 10,15 Tele
obiectiv. 10.30 Publieitate. 10.-10 
Vîrstele peliculei — magazin bi
lunar de cultură cinematografică. 
12,00 Telejurnal. 16.00—17,00 Tele- 
școală. 17.30 Curs de limba en
gleză. Lecția 64. 18,00 Telex. 18,05 
Tragerea Loto. 18,15 La volan — 
emisiune pentru conducătorii auto. 
18,30 Stadion. 18,45 Publicitate. 
18,50 Revista economică TV. 19,20 
1001 de seri : „Zdreanță". 19,30

le militare a numeroase țări 
continuă să crească și blocurile 
militare nu au fost dizolvate.

Congresul Mondial al Forțe
lor Păcii, subliniază apelul, re
clamă noi eforturi pentru ca 
cunoștințele, bogățiile și munca 
umanității să fie puse în servi
ciul popoarelor și nu în slujba 
distrugerii sau a aservirii fiin
țelor umane.

în acest scop, congresul cere : 
acceptarea și aplicarea princi
piilor coexistenței pașnice ba
zate pe securitatea internațio
nală și cooperarea reciproc a- 
vantajoasă între state în toate 
domeniile, pe integritatea teri
torială, independența națională, 
suveranitate, egalitatea 
drepturi a tuturor statelor 
neamestecul în treburile 
terne, repudierea recurgerii la 
forță sau la amenințarea cu 
forța ; eliminarea rasismului, 
colonialismului și neocolonia- 
lismului ; dezarmarea generală 
și totală : retragerea tuturor ba
zelor militare și a tuturor tru
pelor de pe teritoriile străine ; 
dizolvarea alianțelor militare ; 
adoptarea unei convenții inter
naționale care să scoată în afa
ra legii utilizarea, producția, sto
carea și experimentarea arme
lor nucleare ; eliminarea tuturor 
formelor de agresiune și a ori
căror tentative de a euceri prin 
forță teritorii aparținînd altor 
state ; utilizarea resurselor con
sacrate în prezent scopurilor de 
război în vederea lichidării să
răciei, ignoranței, maladiilor și 
asigurării unor mai bune servi
cii sanitare, educative și socia
le : eliminarea nedreptății și o 
protecție mai eficientă a drep
turilor omului ; dreptul tutu
ror popoarelor de a dispune de 
propriile lor resurse naturale și 
de a înfăptui reformele socia
le și economice care li se par 
opertune : îndeplinirea rezolu-- 
țiilor O.N.U. în vederea asi
gurării păcii, securității și drep
tății.

Pentru atingerea acestor obi
ective, apelul cheamă organi
zațiile naționale și internaționa
le să-și coordoneze eforturile 
de mobilizare a opiniei publice 
în vederea desfășurării unei lup
te eficiente pentru pace,

Adresîndu’-se tuturor persoa
nelor iubitoare de pace, apelul 
evidențiază că rațiunea și în
crederea trebuie să prevaleze în 
lume. Acest lucru este posibil. 
Acest lucru este necesar. A- 
ceasta depinde de fiecare din
tre noi, subliniază, în încheiere, 
documentul.

în 
și 

in-

• CU PRILEJUL împlinirii 
a 90 de ani de la nașterea com
pozitorului și etnomuzicologu- 
lui român Constantin Brăiloiu, 
la Biblioteca română *din New 
York a avut loc o seară cultu
rală, în cadrul căreia dr. Ale
xandru Bolintineanu a evocat 
personalitatea și opera marelui 
folclorist, ecoul internațional 
de care s-au bucurat studiile și 
culegerile sale de folclor. ' Ex
punerea a fost documentată cu 
lucrări din opera lui C. Brăi
loiu. A fost proiectat filmul 
„în vîrtejul dansului", produc
ție a studiourilor cinematogra
fice românești.

DEZVOLTAREA ASCENDENTĂ
A RELAȚIILOR 

ROMÂNO-PERUANE
înCu prilejul vizitei făcute 

Cuba de ministrul peruan al a- 
facerilor externe, a fost organi
zată o conferință de presă, în 
cadrul căreia Miguel Angel de 
Ia Fior a apreciat pozitiv rezul
tatele vizitei sale, declarînd că 
relațiile tradiționale de priete
nie dintre Peru și Cuba vor con
tinua să se dezvolte.

Răspunzînd, cu același prilej, 
la o întrebare a corespondentu
lui Agerpres, ministrul peruan 
a declarat : Pot să vă spun că 
relațiile dintre țările noastre se 
află într-un stadiu foarte bun. 
Vizita președintelui țării dum
neavoastră, domnul Nicoale 
Ceaușescu, a permis o mai bună 
apropiere în toate domeniile — 
uman, social, economic, comer
cial. Am semnat acorduri ex
trem de importante, cum ar fi 
cele referitoare la exploatarea 
minei Antamina prin interme
diul unei societăți mixte perua- 
no-române. Merită să subliniem 
că avem o serie de 
credem că, în viitor, 
gaturi economice și 
se vor întări și mai 
ți-mi voie să folosesc acest pri
lej pentru a transmite un salut 
foarte cordial poporului și gu
vernului României.

relații și 
aceste le- 
comerciale 
mult. Da

Telejurnal. 20,00 Cîntecul săptămî- 
nii : „Harnice" de Adalbert Win
kler. 20,05 „O Românie care n-a 
fost nicicînd**. Spectacol de ver
suri și cîntece închinate patriei și 
partidului. 20,35 Film artistic : 
„Omul Mafiei** — producție a stu
diourilor cinematografice italiene. 
Regia : Alberto Lattuada. în dis
tribuție : Alberto Sordi, Norma 
Bengell, Gabriela Conti. 22.15 
Baladă pentru acest pămînt. O 
emisiune nouă menită să contri
buie la educația patriotică a tele
spectatorilor prin prezentarea fru
museților naturale ale țării, a 
comorilor care, îndeobște. sînt 
numite monumente ale naturii. 
22,30 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Reportajul săptămînii : ,.I.a 
marginea geografiei**. 20,25 Pagini 
muzicale de mare popularitate. 
Dan Grigore și Eduardo Ricci. 
20,55 Telex. 21,00 Prim plan : Dina 
Cocea. Emisiune de Alexandru 
Stark. 21.30 Portativ ’73. 21,50 Tea
tru scurt : „Carlota" de Miguel 
Mihura (partea I).

La orele cînd pînzele înserării s-au coborît 
peste București, după o zi cu un program in
tens, CISSOKO SEKOU, secretarul general al 
Mișcării Panafricane a Tineretului (M.P.J.), a 
avut amabilitatea să ne acorde un interviu. 
Interlocutor spontan, cu o remarcabilă cursivi
tate a frazei, oaspetele ne-a oferit un tablou 
succint al preocupărilor generației tinere a 
unui continent care cunoaște semnificative pro
cese înnoitoare.

• Desigur, M.P.J. este 
o mișcare cunoscută citito
rilor noștri. Deseori, „Scîn- 
teia tineretului" i-a reflec
tat activitățile. Am dori să 
prezentați pe scurt direc
țiile actuale ale activității 
mișcării, preocupările ei...

— M.P.J. este o organizație 
oontinentală a tineretului afri
can avînd ca sarcină de a coor
dona ansamblul activităților sus
ceptibile de a contribui dinamic 
și pozitiv la realizarea aspirați
ilor legitime ale popoarelor 
noastre către dobîndirea și con
solidarea independenței, a dez
voltării economice potrivit pro
priilor interese, a reabilitării 
ansamblului de valori culturale 
ale Africii. M.P.J. grupează 34 
organizații naționale, atît din 
țările independente, cît și expo
nent ai mișcărilor de eliberare 
națională — MPLA, FRELIMO, 
ANC, SWAPO etc. Născută în 
1962. mișcarea noastră și-a 
fixat drept obiectiv fundamental 
să mobilizeze și să unifice toate 
forțele tineretului Africii pen
tru independență și progres. 
Lupta de eliberare de pe con
tinent este esențială pen
tru toate popoarele africane 
căci atîta timp cît o parte a 
Africii se va afla sub ocupație 
colonială, viitorul ei este ame
nințat. Tineretul african este 
angajat în bătălia împotriva im
perialismului, colonialismului, 
neocolonialismului, rasismului și 
apartheidului, care trebuie în
vinse printr-o luptă acerbă, 
luptă în care ne bucurăm de 
sprijinul forțelor progresiste din 
întreaga lume. Suportind du
reros exploatarea economică, 
țările noastre trebuie să elimi
ne consecințele subdezvoltării, 
decalajele care le despart de 
alte state. Este un efort care 
revendică prezența tineretului. 
Tn sfîrșit, un alt aspect vizează 
căutarea, selecționarea și valo
rificarea valorilor artistice și 
culturale ale continentului, re
abilitarea civilizației noastre 
mult timp negată, chiar dispre
țuită de vechii stăpînitori. Afrir 
ca este un continent care cu
noaște un semnificativ proces 
transformator....

• Care este rolul M.P.J. 
în acest proces ?

— Din 1962 pînă în 1973, 3 
conferințe africane ale tinere
tului, 12 sesiuni ale comitetului 
executiv, numeroase reuniuni ale 
comisiilor tehnice au jalonat ac
tivitatea mișcării. Ele indică 
vigoarea și dinamismul M.P.J. 
prezența sa activă în lupta po
poarelor africane. în 1973 s-a 
realizat unul din marile noastre 
vise — desfășurarea primului 
Festival panafrican al tineretu
lui, manifestare cu caracter con
tinental, care a afirmat persona
litatea tineretului african pe 
plan internațional. Pe baza în
țelegerii. a egalității depline și 
a respectului reciproc, întreținem 
relații solide cu multe organi
zații și organisme importante 
din întreaga lume. Astfel, tre
buie subliniat statutul pe care îl 
are M.P.J. în ceea ce privește 
aducerea în fața Organizației 
Unității Africane a multitudinii 
dc preocupări ale tineretului 
african. De asemenea, avem ca
litatea de membru observator 
pe lingă UNESCO, pentru reali
zarea programului african al a- 
cestei organizații. Foarte recent, 
in acord cu UNESCO, am orga

nizat în Maroc un seminar pe 
tema „Tineretul și mijloacele de 
informare". Doresc să relev pe 
acest plan al legăturilor noastre, 
că avem o prietenie durabilă cu 
organizațiile de tineret din ță
rile socialiste ca și trainice le
gături de cooperare cu alte or
ganizații. Aceasta ar fi cartea 
de vizită a M.P.J...

• Cum sprijină M.P.J. 
lupta de eliberare a po
poarelor Africii ?

— Rațiunea noastră istorică 
de a fi este aceea de a realiza

Interviu cu
CISSOKO SEKOU 
secretar general 

al Mișcării> 
Panafricane 
a Tineretului

independența politică a conti
nentului nostru, de a înlătura 
orice formă de asuprire, de a 
face astfel ca resursele conti
nentului să servească intereselor 
superioare ale popoarelor noas
tre. în cadrul M.P.J. am stabilit 
o comisie care se ocupă de pro
blemele sprijinirii luptei de eli
berare și car.e a elaborat un 
program eficace. Utilizăm o lar
gă varietate de mijloace spre a 
susține cauza libertății popoare
lor africane — de la • manifes
tări publice pînă la colecte siste
matice în vederea strîngerii de 
materiale școlare, îmbrăcăminte 
și medicamente pentru comba
tanții de pe continent. O com
ponentă a acțiunii noastre o re
prezintă denunțarea vechilor a- 
corduri semnate cu metropolele, 
cererea de a se pune capăt ba
zelor militare străine pe conti
nent ele.

• Ar fi interesant să 
încercați a schița trăsătu
rile definitorii ale tânăru
lui african al anului 1973...

— Este un tinăr hotărît să ia 
parte la construirea unei noi 
societăți, plecînd dc Ia exigen
țele actuale ale luptei și de la 
condițiile specifice ale Africii.

Este un tînăr conștient că victo
ria luptei pentru independență 
politică trebuie consolidată, pu- 
nîndu-și cunoștințele de care 
dispune în slujba acestei cauze. 
Este un tinăr decis să acțione
ze pentru instaurarea unor 
structuri înnoite, superioare 
pe toate planurile care să răs
pundă dezideratelor popoarelor 
Africii.

• Un interes cu totul 
deosebit este suscitat de 
lupta de eliberare a po
poarelor din coloniile por
tugheze din Africa. Pro
clamarea republicii inde
pendente Guineea-Bissau 
constituie o mare biruin
ță. Care sînt perspectivele 
acestei lupte ?

— Perspectivele acestei lupte 
sînt excelente datorită hotărîrii 
combatanților din Guineea- 
Bissau, Mozambic și Angola de 
a elibera total teritoriul lor de 
dominația colonială. Hotărîrea 
lor este ireversibilă și nu există 
forță capabilă să împiedice rea
lizarea ei. Pe continentul afri
can s-a născut, astfel, o nouă 
republică — Guineea-Bissau — 
care a mărit Ia 42 numărul sta
telor independente ale Africii. 
Este, fără îndoială, un fapt fără 
precedent cînd o mișcare de eli
berare recuperează prin luptă 
patru cincimi din teritoriul țării, 
dobindește o largă recunoaștere 
din partea națiunilor libere ale 
lumii și își proclamă indepen
dența fără să se ajungă la 
formula clasică a transferului de 
putere, a ridicării drapelului și 
intonării imnului. în acest mod. 
colonialismul portughez este pus 
în fața umanității în postura de 
invadator. Poporul din Guineea- 
Bissau. — ca și cele din Angola 
și Mozambic — este hotărît să 
lupte pină cînd ultimul soldat 
portughez va părăsi teritoriul 
său...

• Ce importanță atri- 
buiți vizitei întreprinse în 
România ?

— Prezența noastră in Româ
nia. la invitația C.C. al U.T.C., 
relevă profunzimea legăturilor 
existente între organizațiile 
noastre. Vizita a avut drept 
scop să întărească și să dezvolte 
legăturile de prietenie și frater
nitate existente între U.T.C. și 
M.P.J., să contribuie la întărirea 
cooperării noastre, la realizarea 
unor inițiative comune. Aducem 
un mesaj de prietenie și solida
ritate din partea tineretului 
Africii către tînăra generație a 
României...

• Aflîndu-vă la capătul 
vizitei în țara noastră, cu 
cîteva ore înainte de a 
părăsi Bucureștiul, vă ru
găm să ne vorbiți despre 
impresiile dumneavoastră...

— Trebuie să vă spun că am 
fost foarte impresionat de ceea 
ce ani văzut. Grație unui pro
gram bine conceput am luat 
contact cu realitățile românești, 
am cunoscut pe oamenii țării 
dumneavoastră cu victoriile lor 
ca și problemele pe care trebuie 
să le rezolve. Mi-am dat seama 
de înalta conștiință patriotică a 
poporului, a tineretului, de efor
turile destinate progresului țării, 
mai ales în domeniul economiei, 
în România am avut intilniri 
prietenești la toate nivelurile, 
atît în județe, cît șî la C.C. al 
U.T.C. Ni s-a făcut onoarea de 
a fi primiți la C.C. al P.C.R. In 
toate convorbirile avute am 
constatat voința fermă de a 
aplica indicațiile șefului statu
lui, președintele Ceaușescu, care 
a exprimat hotărîrea de a dez
volta legăturile cu popoarele 
africane, de a lărgi terenul co
laborării. Plec din România în
crezător în viitorul acestei co
laborări, în consolidarea conti
nuă a legăturilor care unesc 
țara dumneavoastră cu Africa, 
tineretul român cu tineretul 
continentului nostru...

Interviu realizat de 
EUGENIU OBREA
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ȘEDINȚA UNUI COMITET 
AL C.A.E.R.

• ÎN ZILELE de 30 și 31 oc
tombrie 1973. a avut loc la 
Moscova cea de-a cincea șe
dință a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul 
activității de planificare.

în cadrul ședinței s-au exa
minat o serie de probleme im
portante, legate de realizarea 
programului complex al adîn- 
cirii și perfecționării în conti
nuare a colaborării și dezvoltă
rii integrării economice socia
liste și a hotăririlor celei de-a 
XXVII-a sesiuni a C.A.E.R.

In toate problemele abordate 
au fost adoptate recomandări și 
hotărîri corespunzătoare. Șe
dința Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul ac
tivității de planificare s-a des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească și de lucru.

• REPUBLICA POPULARA 
UNGARA a recunoscut Repu
blica Guineea-Bissau, trans
mite agenția M.T.I.

• CONSILIUL MINISTERIAL 
ai țărilor arabe producătoare 
de petrol din Golful Persic se 
va reuni, sîmbătă, în Kuweit, 
pentru a discuta prețul petro
lului exportat de aceste țări — 
a anunțat agenția irakiană de 
presă.

Țările exportatoare de petrol 
din Golful Persic, membre ale 
O.P.E.C., au hotărît recent să 
ridice prețul petrolului cu 17 
la sută.

FESTIVITĂȚILE DE LA ALGER

Poporul algerian a sărbătorit, 
joi, 1 noiembrie, împlinirea a 19 
ani de la începerea luptelor 
pentru eliberarea țării de sub 
lunga dominație colonială, care 
au culminat cu proclamarea in
dependenței Algeriei, Ia 5 iulie

1962. Pretutindeni în țară s-au 
desfășurat, cu acest prilej, adu
nări festive, în cursul cărora s-a 
făcut bilanțul succeselor obținu
te pînă acum de poporul alge
rian pe drumul propășirii eco
nomice și sociale și au fost tre
cute în revistă planurile de 
viitor privind dezvoltarea armo
nioasă a tuturor regiunilor țării.

• DEPARTAMENTUL DE 
STAT AL S.U.A. a anunțat că 
Henry Kissinger, secretar de 
sta.t al S.U.A., va începe luni 5 
noiembrie, un turneu printr-o
serie de țări arabe — Maroc, 
Egipt, Arabia Saudită și Ior
dania — urmat de escale în
Iran și Pakistan. Scopul acestui 
turneu este discutarea „căilor 
de realizare a unei păci juste
și durabile în Orientul Mijlo

ciu", precizează comunicatul* 
Departamentului de stat ame
rican.

FAM VAN DONG LA TIRANA
• ENVER HODJA, prim-se- 

cretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, a primit 
pe Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului 4Celor ce Muncesc din 
Vietnam4, prinjul ministru al 
R. D. VietnarfiT, conducătorul de
legației de partid și guverna
mentale a R. D. Vietnam aflate 
în vizită în Albania, și pe 
Nguyen Duy Trinh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe al 
R. D. Vietnam.

în căutarea lui „Nessie"...
După cum s-a a- 

nunțat, în urmă cu 
cîteva săptămîni, o 
expediție științifică 
japoneză, formată 
din 15 biologi și 
scafandri, a început 
o complicată opera
țiune de cercetări 
în lacul scoțian Loch 
Ness, în căutarea 
unui „Monstru", 
care, potrivit unor 
legende locale și 
chiar „mărturiilor" 
unor localnici și tu
riști străini, și-ar 
afla adăpostul în a- 
pele tulburi ale a- 
cestui lac din nor
dul Scoției. Urmărite 
cu interes de presă, 
precum și de o mul

țime de curioși, cer
cetările specialiști
lor niponi nu au 
dus se pare, la nici 
un fel de rezultate, 
decît poate, la acela 
că expediția japo
neză și-a consu
mat o mare parte 
din cei 2,5 milioane 
franci francezi — 
obținuți din donații 
— pe care îi are la 
dispoziție, pentru 
finanțarea operați
unii. Recent, Uh pur
tător de cuvînt al 
expediției a decla
rat că cercetătorii 
niponi își vor între
rupe investigațiile

în jurul datei de 24 
noiembrie, intențio
nând să le reia în 
luna aprilie 1974, 
cînd „timpul va fi 
mai favorabil". Pur
tătorul de cuvînt a 
recunoscut că, din 
luna septembrie, bio
logii și scafandrii 
japonezi au desfă
șurat ample cerce
tări în apele lacului, 
dar nu au reușit să 
găsească nici o urmă 
a monstrului „Nes
sie". El a adăugat, 
că anul viitor, cînd 
vor reveni în Scoția, 
japonezii vor aduce 
noi aparate, inclusiv 
nu minisubmarin de 
construcție niponă.
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