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Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe ministrul afacerilor externe

ANUL XXIX. SERIA II. Nr. 7610

principal pe agenda DE TOAMNĂ
Pe ogoarele județului Brăi

la, echivalentul contribuției 
tinerilor se măsoară în sute 
și în mii de tone de porumb 
și sfeclă de zahăr, de legume 
și fructe culese și expediate 
în hambare sau pe piață, in 
eliberarea ritmică și rapidă a 
terenurilor de coceni, pentru 
a se crea front de acțiune 
tractoarelor in vederea execu
tării arăturilor de toamna. 
După cum ni se relata la Di
recția agricolă județeană, fap
tul că într-o serie de coopera
tive agricole ca Dudescu, Ca- 
zasu, Baldovinești, Chișcani, 
Tichilești, 
„Grivița 
Drogu, Ibrianu, _ .
Galbenu, recoltarea porumbu
lui a fost încheiată mai de
vreme, se datorește nu numai 
bunei organizări a muncii, ci 
și participării numeroase și cu 
folos a tinerilor satului, a ele
vilor. Mecanizatorii, la rindul 
lor, și-au materializat angaja
mentul luat în telegrama a- 
dresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cu 
ocazia încheierii secerișului și 
au efectuat în perioada opti
mă, la indici de calitate co
respunzători, insămînțările de 
toamnă. Acolo unde au exis
tat condiții, semănăturile au 
fost irigate, pentru contraca
rarea efectelor secetei prelun
gite din această toamnă. Co
vorul verde, proaspăt, con
firma, fără putință de tă
gadă, calitatea și eficiența 
strădaniilor oamenilor de pe 
tractoare. Tot lor li se cere în 
continuare, operativitate și 
calitate la efectuarea arături
lor de toamnă pe întreaga su
prafață planificată.

Vădeni, Brăila, 
roșie" însurăței, 

Oprișenești,

Metoda de lucru adoptată 
la ferma nr. 4 a Stațiunii ex
perimentale agricole Brăila — 
fluxul continuu — a dat re
zultate pe măsura ritmului 
impus de calendarul agricol. 
La operativitatea lucrătorilor 
angrenați la recoltare și eli
berarea terenurilor, mecani
zatorii au răspuns prin pre
lungirea schimbului pină tir- 
ziu în noapte. „Fiecare meca
nizator să realizeze zilnic cel

au 
de 
de 
de

puțin patru hectare arătură" 
— sub acest imperativ, propus 
de mecanizatorii uteciști, 
lucrat toți cei 15 oameni 
pe tractoare din ziua 
tind efectuarea arăturilor
toamnă a devenit o problemă 
stringentă. Mulți dintre parti
cipant! i la întrecere, căci este 
o adevărată întrecere, au 
depășit, prin măiestrie și prin 
sporirea numărului de ore pe
trecute efectiv in brazdă, cifra

stabilită inițial ca obligatorie. 
Inginerul Eugen Mangiurea, 
șeful fermei, consemnează in 
fiecare zi, in dreptul numelor 
lui Aurel 
Dragu, Nicolae 
lian Buzea cite 
tare de brazdă 
toarsă. La data 
tru, din cele 1 050 
prevăzute a fi arate in această 
toamnă, mecanizatorii mai a- 
veau de realizat doar 150 de 
hectare.

Teodor, Nicolae
Petru yi Mi- 

4.5 și 5.5 hec- 
proaspeță in- 
raidului nos- 

hectare

OCTAVIAN MTLEA
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Colectivul Combinatului 
trocbimic de la Brazi a con
semnat, in acest an. realizarea 
celor mai inalți indici de uti
lizare a instalațiilor și de va
lorificare a materiilor prime. 
Pe aceasti bazâ. in cele zece 
luni care au trecut din acest 
an, s-au livrat suplimentar 
beneficiarilor interni și ex
terni produse — benzine, po
lietilena, fenol, acetonâ și alte 
derivate din țiței — evaluate 
la 9€ milioane lei.

întreprinderile ..Victoria"- 
Floreșd și „Dero“-Ploiești — 
au pus In acest an Ia dispozi
ția economiei naționale, peste 
sarcinile de plan, circa 75 MO 
anvelope și Însemnate canti
tăți de substanțe și detergenu.

Președintele Consiliului de 
Stat • al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit, marți, 6 noiembrie, pe 
Abba Eban, ministrul afacerilor 
externe al Israelului, care face 
o vizită oficială în țara noastră. 
Oaspetele a fost însoțit de 
Yochanan Cohen, ambasadorul 
Israelului la București, și Yoha- 
nan Meroz, director în M.A.E.

La întrevedere au participat 
George Macovescu, ministrul a-

facerilor externe, și Nicolae Ghe- 
nea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și ministrul Abba Eban au avut, 
cu acest prilej, un schimb de 
vederi în probleme internaționa
le de interes comun, în mod deo
sebit cu privire la cele referitoa
re la situația din Orientul Apro
piat.

In continuare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae

Ceaușescu, a reținut la dejun 
pe ministrul afacerilor externe 
al Israelului, Abba Eban.

Au participat persoanele ofi
ciale române și israeliene care au 
asistat la întrevedere.

în timpul dejunului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și minis
trul Abba Eban au rostit scurte 
toasturi.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, sinceră.

r
REGHIN,

orașul
viorilor

încă o unitate industrială a fost deccratâ 
cu Ordinul Muncii clasa l-a. Este vcrba de 
întreprinderea de prelucrare a lemnului din 
Reghin care a împlinit, in aceste zile, 100 de 
ani. Cu acest prilej, maistrului lutier Roman 
Boianciu și sudorului Zaharia Gliga li s-au 
conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
și medalia „Secera și ciocanul". Alți peste 
120 de muncitori, tehnicieni și ingineri au fost 
distinși cu ordine și medalii. Despre cițiva 
dintre oamenii minunați ai acestei întreprin
deri, despre viorille făurite de ei care cintă 
acum in multe 
mii, veți putea 
portaj.

din sălile de concerte ale lu- 
afla amănunte în acest re-

Un raport

Cum poate fi scurtată perioada
integrării profesionale 
a tinerilor muncitori ?

Strungarul Vasile Țară, secre
tar al organizației U.T.C. nr. 
2 de la Uzina mecanică de 
mașini și uiilaj-minier Baia 
Mare, este un bun exemplu 
pentru tineri — luna de lună 

este fruntaș în producție.
Foto: ȘT. WEISS

... de la sfîrșitul
secolului trecut, al Societății 
de plutărit din Reghin con
semna printre altele că la 6 
aprilie 1873 a intrat în de
pozitul de cherestea din Ier- 
buș prima plută cu 320 
trunchiuri de brad din valea 
Gurghiului, lemn destinat Ex
poziției mondiale de la Vie- 
na. Documentul consemna o 
premieră a plutăritului în 
țara noastră, o premieră în 
prelucrarea industrială a lem
nului la Reghin.

De atunci au trecut 100 de 
ani. Ani in care meșteșugul v_________

gospodăresc al _______
unelte și obiecte de uz cas
nic primește odată cu vre
mea valențe noi, însemne ale 
civilizației. De la greble și 
furci, de la cheresteaua sim
pla, lemnul Carpaților ca
pătă noi destinații. Mobila, 
ambarcațiuni, viori care în 
miinile unor artiști incintă 
auditoriul sălilor de concerte 
de pe mai multe coordonate 
ale globului.

De la 120 muncitori ai a- 
mintitei societăți, specializați 
in exploatarea și transportul 
lemnului numărul a crescut

lemnului de aproape 30 de ori iar al 
meseriilor nu suportă compa
rație. Două gatere marcau în
ceputul Fabricii de cherestea 
care avea să se dezvolte sub 
patronajul diferitelor firme 
pînă în 1944 cînd armatele 
fasciste în retragere au lă
sat scrum din hala gatere, 
fabrica de lăzi, depozitul de 
cherestea construite între 
timp. In 1947 se reînființează 
Fabrica de lăzi din cheres
tea de rășinoase. Actul na
ționalizării dă un nou impuls 
dezvoltării. Astăzi întreprin
derea de prelucrare a lemnu-

lui realizează un sfert din 
producția industrială a orașu
lui.

Fabrica de cherestea ră- 
mîne mama răbdătoare și ne
obosită a secțiilor de pro
ducție. Pe activitatea ei își 
construiesc prestigiul fabricile 
de ambarcațiuni și articole 
de sport, de instrumente mu
zicale, de lăzi, de PAL. So*-  
tatori, gateriști, circulariști, 
pendulariști, mașiniști, dese-

MIRCEA BORDA
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• MAI MULTE ORE DE TEHNOLOGIA MESERIEI, DESEN TEHNIC SI PRO
TECȚIA MUNCII • ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTA — O NOUĂ „MA
TERIE" DE STUDIU IȘI CERE DREPTULÎN PROGRAMA DE INVÂTÂMÎNT • 
NU „SIMPLU SPECTATOR", CI PARTICIPANT DIRECT LA REALIZAREA 

PLANULUI

Un fapt este cert : în ultimii 
ani, mai ales, timpul trecut de 
la angajarea in producție a noi
lor promoții de muncitori și pină 
ce aceștia „să-și potrivească pa
șii" exigențelor colectivelor in 
cadrul cărora sint repartizați se 
află într-o permanentă redimen- 
sionare în sensul comprimării 
lui. Cu toate acestea, anumite 
carențe existente în procesul de 
pregătire a lor pentru muncă 
determină o durată mai întinsă 
decît cea normală pină ce ab
solventul unei forme de califi
care să reușească să facă față 
atribuțiilor profesionale ce-i re
vin. Căci dacă, teoretic, cel pu
țin, se recunoaște necesitatea ca 
din prima zi de la venirea sa in
tr-o întreprindere tînărul mun
citor să fie în stare să execute 
lucrările ce i se încredințează în 
cele mai bune condiții, in prac
tică, deseori, trebuie să treacă 
luni de zile pînă ce să se poată 
afirma că, intr-adevăr, absolven
tul s-a integrat pe deplin, pînă 
ce el să nu mai constituie „o 
problemă", pentru cei în mijlo
cul cărora lucrează. Este vorba 
de așa numita „perioadă de a- 
dantare", perioadă Însoțită în
deobște de neîndepliniri de nor
mă și rebuturi, de defecțiuni ale 
utilajelor și consumuri exagera
te de scule, consecințe inerente 
ale neintegrării, care diminuea
ză în final rezultatele obținute 
într-un perimetru productiv. 
Ne-am propus acum cînd deja 
pe porțile unităților industriale 
au intrat noi contingente de ti
neri muncitori, cînd, pe de altă 
parte, alți tineri au început deja 
școlarizarea în vederea califică
rii lor, să căutăm răspuns la în
trebarea enunțată în titlul „Cum 
poate fi scurtată perioada inte
grării profesionale a tinerilor 
muncitori ?“ oprindu-ne pentru 
începutul anchetei la două în
treprinderi din Tg. Mureș.

De la bun început o preciza
re : cum era de așteptat, răs
punsurile primite la întreprin
derea de utilaje pentru industria 
ușoară și la „Metalotehnica" 
sint diferite. Ceea ce am dori 
să se rețină, însă, este că am
bele au darul de a se completa 
reciproc, după opinia noastră 
ele prezentînd un interes ce de
pășește cadrul celor două fa
brici. Și acestea fiind zise să 
„intrăm în subiect" reproducînd, 
mai intîi, dialogurile avute la

„METALOTEHNICA"
— La noi în întreprindere — 

ne spune tovarășul Teofil Orza, 
tehnician cu probleme de invă- 
țămint — pregătirea noilor mun
citori se face prin trei căi dis
tincte : școala profesională, uce
nicie la locul de muncă cu du
rată de doi ani, cursuri de cali
ficare de 8 luni. Aș vrea să re
marc că după absolvire, indife
rent de forma prin care tinerii 
au dobîndit cunoștințele aferen
te unei meserii, rezultatele în 
producție ale acestora sint ur
mărite riguros timp de șase luni. 
Așa îneît deținînd aceste date 
pot afirma, în deplină cunoștin
ță de cauză, că la fiecare din 
această categorie de absolvenți 
se observă că „începutul" este 
destul de timid, sincronizarea 
realizindu-se mai întotdeauna 
după trecerea intervalului de 
timp pe care noi îl avem în 
atenție.

—■ Deși — completa tovarășul 
Eugen Pop, secretarul comite
tului U.T.C. — între ei există o 
departajare netă din punct de 
vedere al duratei necesare in
tegrării profesionale; cel mai re
pede parcurgînd acest proces 
muncitorii formați în școala 
profesională, iar cel mai greu 
cei prin cursurile de calificare 
de 8 luni.

— Care sînt „obstacolele" ce 
stau in calea rapidei sincroni-

zări a pregătirii lor la exigen
țele producției ?

— Am să vă răspund în direct 
la această întrebare — ne spune 
tovarășul Teofil Orza — punc- 
tînd mai puțin deficiențele sis
temului actual de invățămînt, in
sisting asupra a ceea ce trebuie 
de făcut pentru ca odată în
cheiată perioada formării pen
tru muncă, proaspeții purtători 
ai carnetelor de muncitori cali
ficați să poată îndeplini așa cum 
se cuvine îndatoririle pe care le 
incumbă noua lor calitate. Mă

GH. GHIDRIGAN
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MARGINALII
LA 0 
ÎNTRECERE 
STUDENȚEASCĂ

Lotru. La 1293 m (cota finală) s-a descărcat ultimul camion cu 
argila. Cel mai mare baraj de anrocamente din țară a fost 

terminat.
Foto: P. TĂNJALA
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ANIVERSAREA
MARII

REVOLUȚII
SOCIALISTE

DIN
OCTOMBRIE

Adunarea festivă 
din Capitală

ARGUMENTELE 
CELOR MAI BUNI
înfățișate de reprezentanții asociațiilor studenților comuniști 
din Institutul Medico Farmaceutic și Institutul Agronomic 

din București, institute fruntașe pe țară
Cu puțin timp în urmă, anunțam în coloanele ziarului nostru 

rezultatele întrecerii profesionale studențești declanșate de che
marea lansata de Consiliul U.A.S.C. din Centrul universitar 
București, generoasă acțiune mobilizatoare căreia i-au răspuns 
asociațiile studenților comuniști din întreaga țara. Printre cele 
14 institute și facultăți declarate fruntașe pe țară, două se de
tașează datorită unui dublu succes : situarea pe primul loc, atît 
în urma rezultatelor obținute în trecutul an universitar, cît și in 
urma saltului realizat față de sesiunea de vară a anului 1972/ 
1973. Este vorba de Institutul de medicina și farmacie și de Insti
tutul agronomic „Nicolae Bălcescu", ambele din București.

Ilie Van, președintele Consi
liului A.S.C., Facultatea de zoo
tehnie : „Pină acum rezultatele 
globale ale facultății erau um
brite de comportarea mai slabă 
a studenților din anul I în com
parație cu studenții celorlalți 
ani. De aceea, ne-am propus 
să sporim nivelul calității pregă
tirii profesionale a studenților 
din anul I, să organizăm con
cursuri profesionale gen „Cine

știe cîștigă" la disciplinele care 
prezentau dificultăți. Eficiența 
acestor concursuri s-a văzut la 
finele anului, cînd rezultatele 
anului I au depășit simțitor ni
velul promoțiilor precedente. în
tărirea disciplinei s-a realizat 
printr-o strictă evidență a frec
venței dublată de o intensifica-

CĂLIN STANCULESCU
(Continuare în pag. a V-a)

...DOI ANI
de PETRU ISPAS

i Au trecut doi ani de cînd fiecare dintre acțiunile noastre, 
gestul nostru cotidian, traiectoria gîndului ni le confruntăm cu 
normele eticii și echității timpului pe care îl parcurgem, ale 
societății pe care o construim. Aproape fără să ne dăm sea
ma marile idei conținute în documentele elaborate cu doi ani 
în urmă de Plenara Comitetului Central al partidului și-au 
găsit lăcaș statornic în conștiința și gîndirea noastră, le-am 
acceptat și ni le-am însușit firesc, ca pe ceva al nostru, pro
priu, și aceasta pentru că ele, aceste documente, ne-au re
dat, purificate de focul marilor exigențe comuniste, toate acele 
minunate virtuți care au înnobilat poporul român de-a lungul 

•tuturor veacurilor : iubirea de popor și de țara, de tot ceea 
ce ne-au lăsat nouă moștenire moșii- și strămoșii noștri în 
convingerea câ vom ști, și știm, câ totul aparține „urmașilor 
urmașilor" noștri ; bucuria nobila a muncii și conștiința că nu
mai ea' munca» este singura care asigură omului terenul ma
nifestării depline a întregii sale personalități ; conștiința forței 
noastre ?i odată cu aceasta conștiința marilor noastre respon
sabilități de constructori ai linei noi orînduiri sociale; aspira
ția de a fi buni, dar nu de o bunătate biblică, pentru că 
toți cei ce ne-au asuprit și exploatat nu au fost și nu puteau 
să fie buni cu noi ; de a fi puri, dar nu asceți, nu călugări ; 
de a fi demni, cinstiți, sensibili la tot ce este frumos și înăl
țător, închiși pentru tot ceea ce urîțește și înjosește ființa 
umană... Nu știu dacă vom găsi sintetizate într-un singur om, 
în starea lor pură, toate aceste virtuți. In fiecare dintre noi 
coexistă și binele și râul aflate intr-o continuă luptă pentru 
dominarea conștiinței noastre. Este ceea ce nu s-a înțeles prea 
bine în acele perioade de început cînd mai credeam în eroi 
total „pozitivi" sau total „negativi". Legile și cerințele artei, 
cu oricîtâ măiestrie ar fi folosite, nu au putut și nu vor 
putea impune o operă atîta vreme cît acesteia îi lipsea 
elementul esențial pentru a fi viabiiă : adevărul vieții. 
Adevărul despre om, care trebuie înțeles nu numai 
așa cum este el, ci și așa cum vrea să devină. Ar fi greșit 
dacă am înțelege înaltele principii cuprinse în proiectul de 
norme ale eticii și echității socialiste ca un cod static al 
normelor de conduită. El ne arată drumul pe care putem 
ajunge la acele piscuri de puritate și frumusețe morală. Dar 
acesta nu-i un drum ușor. „Ieșirea din labirint" cere efort, cere 
luptă Autorul cărții cu titlul citat a intuit și explicat magistral 
acest lucru. Și tocmai calitatea aceasta de luptător revolu
ționar conștient, pasionat, exigent cu ei însuși pînă la du
rere, capabil sâ-și declare slăbiciunile, dar și puternic pentru 
a le infringe, tocmai un astfel de om, posesorul unor aseme
nea calități, poartă cu el titlul atît de rîvnit de „om nou".
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Tinerii satelor REPORTERII NOȘTRI CONSEMNEAZĂ:

MOMENTUL ADUNĂRILOR

COOPERATORII ARGEȘENI
GRĂBESC ULTIMELE
LUCRĂRI AGRICOLE

DE ALEGERI

Punct de plecare
într-o nouă etapă

în urma unui raid de mai 
multe zile prin județul Argeș, 
ni s-a părut elocventă. în ceea 
ce privește actualul moment a- 
gricol. opinia tînărului inginer 
Radu Sandu, director al S.M.A. 
Stolnici. „Am semănat griul — 
ne spune — s-a încheiat recent 
și recoltatul porumbului. Prin
cipala atenție se îndreaptă acum 
asupra arăturilor de toamnă. 
Așa a fost și anul trecut — veți 
spune — iar eu vă voi contra
zice. A fost așa, în sensul că și 
anul trecut trebuia să facem o- 
goare. Dar atit anul trecut, cit 
și in alți ani. activitatea aceasta 
se întindea pînă in iarnă. îmi a- 
mintesc că nu de puține dăți 
aram și-n decembrie, și-n fe
bruarie. Se întîmpla aceasta și 
datorită unei optici greșite, po
trivit căreia consideram arătu
rile ca o lucrare nu de aceeași 
importanță cu semănatul sau 
recoltatul. Mai erau și mașinile 
care la această vreme începeau 
„să cadă". Pentru actuala toam
nă. toate aceste „socoteli" au 
fost rezolvate cu mult timp îna-

într-o discuție mai largă 
privind viața și munca de or
ganizație. tovarășul Ștefan 
Alexandrescu. secretarul Co
mitetului orășenesc Topolo- 
veni al U.T.C.. (județul Ar
geș), a ținut în mod deosebit 
să evidențieze activitatea pa
triotică a elevilor de Ia Li
ceul teoretic. „în perioada 17 
septembrie — 15 octombrie 
— ne spune dînsul — elevii 
acestui liceu, constituiți in 13 
brigăzi de muncă voluntar- 
patriotică, au muncit. în 
schimburi de 8 ore, la Fabri
ca de conserve din localita
te. efeetuînd lucrări de pale- 
tizare. sortare legume, um
plere de borcane. Valoarea 
muncii efectuate se ridică la 
peste 120 000 lei. Dincolo de 
aceasta, însă, conducerea fa
bricii aduce un public cu
vînt de mulțumire elevilor și 
pentru că ajutorul lor a ve
nit la timp : în perioada de 
vîrf a activității unității. 
Gheorghe Mihăilă, M. Cata- 
nă, C. Ștefan, Z. Vîrtej, Gh. 
Vlad — sînt cîțiva dintre cei 
care merită pe deplin acest 
cuvînt de mulțumire și care, 
și acum, în timpul liber, 
merg, organizat, să dea o 
mină de ajutor muncitorilor.

REGHIN
orașul viorilor

(Urmar» din pag. I)

La cabana Voinea, de lingă comuna Lerești — Argeș.
Foto: Em. TĂNJALĂ

natori sînt cîteva dintre pro
fesiile care își aduc contri
buția la realizarea producției.

Fabrica de lăzi e a doua ca 
vechime în cadrul întreprin
derii. Din 1955 începe con
fecționarea lăzilor din cheres
tea de fag. De atunci grație 
modernizării, productivitatea 
pe salariat a crescut de 10 
ori. Este la ora actuală una 
dintre cele mai mari unități 
similare din țară cu un mare 
volum de producție destinat 
exportului, cu cel mai mic 
preț de cost între suratele 
sale. Confecționerii de lăzi 
sînt aproape în exclusivitate 
fete tinere.

Schifuri, caiace, canoe de 
diferite tipuri, bărci cu rame, 
cu vîsle, arcuri de tir, schiuri, 
săniuțe, rachete făurite aici 
zboară pe luciul zăpezii și a- 
pelor lumii cucerind medalii 
dînd satisfacții creînd noi 
aspirații la trofeul rîvnit. Din 
mî-inile lui Nicolae Bloj, Leon 
Deak, Nemethi, Doina Ba
logh, Klara Szabo, Francisc 
Astaloș ies adevărate obiecte 
de artă.

Actul de naștere al fabricii 
de instrumente muzicale l-a 
semnat Eroul Muncii Socia
liste, maistrul Roman Boian- 
ciuc. Cu intuiția unui cer
cetător, îndemînarea și fie- 

Reținem. astfel, că este vorba, 
mai intii, de o pregătire, să-i 
zicem, morală, a mecanizatori
lor. Fiecare din cei 110 lucrători 
a înțeles adevărata răspundere 
a acestei munci. Unele defec
țiuni ale tractoarelor au 
înlăturate din mers. Așa 
face câ suprafața de 2 450 
tare, planificată a deveni 
de către acest S.M.A.. se apro
pie de sfîrșit. Alături de contri
buția vârstnicilor, se inscrie și 
cea a tinerilor mecanizatori 
Toma Alexandru. Constantin 
Popescu, Cornel Dobrin. Mihai 
Ispas, care grăbesc aceste ul
time lucrări in același ritm, de 
maximă intensitate.

La nivelul județului, la cele 
42 000 hectare hotărite arăturilor 
de toamnă, indicatorul ..baro
metrului" gravitează către cifra 
35 000. Sînt condiții ca și aceste 
ultime lucrări să se încadreze 
in timpul cuvenit.

I. andreița

Arăturile de toamnă
(U rmare dirt pag. I)

Front larg de lucru au avut 
și mecanizatorii secției ce de
servește cooperativa apicolă 
din comuna Tudor Vladimi- 
rescu. Sfecla de zahăr, soia, 
plantele furajere erau recol
tate de pe întreaga suprafață 
cultivată, iar culesul porum
bului se apropia de sfîrșit. în 
afara celor 6 tractoare ocu
pate cu transportul produse
lor, toate celelalte erau la a- 
rat. „Vrem să încheiem a- 
cea stă lucrare cu 8—10 zile 
mai devreme de termenul sta
bilit la nivel de iudeț pentru 
încheierea arăturilor. 15 no
iembrie — ne declara ingi
nerul șef al cooperativei, to
varășul Viorel Popescu. Pen
tru aceasta am organizat cu 
o parte din tractoare lucrul in 
două schimburi, iar cu restul 
schimburi prelungite. Pînă a- 
cum. datorită depășirii repe
tate a normelor stabilite, de 
către mecanizatori ca Ștefan 
Negură. Dobre Buzea. Nitu 
Mîndroiu. Vasile Cretu. Ni
colae Sîmoetru. Ion Mircea. 
avem certitudinea că vom 
termina, chiar mai devreme".

Intenții asemănătoare ex
primă și cei de la cooperati
va agricolă din Jirlău. numai 
că nu peste tot și corespon
dențele în fapte sin* * pe mă
sura intențiilor. Dacă in pri
vința recoltării porumbului și 
sfeclei de zahăr lucrurile au 

Darea de seamă prezentată la 
adunarea de alegeri a organi
zației U.T.C. schimbul D din 
cadrul atelierului mecanic II al 
Combinatului siderurgic din 
Hunedoara a evidențiat încă de 
la primele rînduri contribuția 
prețioasă pe care și-au adus-o 
tinerii la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Cei din sectorul montaj 
au realizat ansamb.le și suban- 
samble complexe, fapt care a 
permis executarea la un înalt 
nivel calitativ și în avans față 
de graficele stabilite a repara
țiilor la grupul de laminoare. 
Lăcătușii de la întreținere au 
repus în funcțiune operativ ma
șinile — unelte defecte, asigu- 
rind colegilor de la exploatare 
posibilitatea să producă agrea
tele siderurgice. loan Avram, 
Valentin Marton, Nicolae Fleșe- 
riu, loan Popa, sint cîțiva din
tre tinerii care s-au distins în a- 
ceste acțiuni, o mică parte din 
cei evidențiați în întrecerea so
cialistă lună de lună. Pe linia 
participării în producție, nu li se 
poate reproșa, așadar, tinerilor, 
aproape nimic. Nu același lucru 
se poate spune însă despre par
ticiparea lor la viața de organi
zație...

Biroul (secretar: Petru Cos- 
tea) n-a avut tăria morală să-și 
recunoască deschis lipsurile, 
neajunsurile, încercind să abată 
discuțiile de pe făgașul lor fi
resc. Așa s-a creat impresia că 
asistăm la o adunare generală 
oarecare și nu la una de alegeri, 
în care cei puși să dea socoteală 
pentru activitatea desfășurată

_____________________________ 

ce vizeâză același subiect al îm
bunătățirii procesului de invăîă- 
mînt in vederea diminuării du
ratei integrării profesionale. Iată 
citeva dintre ele :
• se cere reevaluată concep

ția conform căreia in anul I al 
calificării prin forma ucenicie 
la locul de muncă pot să lipseas
că orele de pregătire teoretică. 
Căci absența lor. a unor ore de 
tehnologia materialelor, desen 
tehnic, protecția muncii, deter
mină. în ultimă instanță, ca in 
..anul de practică" ucenicul să 
nu poată înțelege la adevărate
le sale dimensiuni insâși practi
ca efectuată, fapt cu implicații 
nefavorabile asupra formării 
sale ca muncitor.
• indemnizația — salariul — 

ce i se plătește tînărului în cei 
doi ani de ucenicie să țină sea
ma de rezultatele pe care acesta 
Ie înregistrează în pregătire. Cu 
alte cuvinte criteriul socialist 
al retribuirii diferențiate a mun-

țiunea unui sculptor, cu auzul 
unui muzician, înzestrat cu o 
nemărginită dragoste de 
muncă și cunoaștere avea să 
dea viață lemnului de rezo
nanță al munților ce ne brăz
dează țam. tn 1951 fondea
ză primul atelier de tip in
dustrial. Primii elevi erau 
tâmplarii Francisc Bara, Ale
xandru Mihalți și Dominic 
Hajdu. Numărul lor depășeș
te azi cifra de trei sute. 47 
de tipuri de instrumente mu
zicale, 15 tipuri de arcușuri, 
9 tipuri de cutii, peste 100 
tipuri de corzi și peste 30 ti
puri de accesorii prezintă 
cartea de vizită a secției.

La Frankfurt, Bruxelles, 
Goteburg, Londra, Leipzig, 
cu ocazia diverselor tirguri 
internaționale instrumentele 
făurite la Reghin au îndepli
nit sufragiile specialiștilor din 
numeroase țări. In peste 
de state, muzicienii cu 
nume, alții în devenire, 
perfecționează talentul, 
tușesc tainele muzicii tn su
netul viorilor românești. „Vi
oara făcută de maistrul Ro
man Boianciuc, spunea cu o- 
cazia unei vizite la Reghin, 
David Oistrah, a produs a- 
supra mea o foarte frumoasă 
impresie. Este executată ar
tistic. are o formă desăvârșită, 
bună pentru interpret, sună 
strălucitor, curat, dinamic"

30 
re-
W 
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Mecanizatorii din B ret eu Strei, 
județul Hunedoara, execu
tă arături pe ultimele hectare.

ogor

GALAȚI

PREGĂTIREA VIITOAREI PKODOI
DE LEGUME TIMPURII

Județul Arad este unul din 
cele mai mari bazine legumicole 
ale tării. Aici meseria de legu
micultor se moștenește din tată 

decurs în mod organizat, reu- 
șindu-se să se avanseze ritmic 
cu viteza planificată, în ceea 
ce privește eliberarea tere
nului decalajul s-a mărit cu 
fiecare zi trecută. Din 600 
hectare de porumb recoltate 
erau eliberate de coceni doar 
200 hectare, suprafață care 
deja era arată. Suprafața care 
trebuie brăzdată insă însu
mează 2 150 hectare. Pe de o 
parte mecanizatorii acuză 
cooperativa câ nu le creează 
front suficient și de aceea au 
arat o suprafață așa de mică, 
iar pe de altă parte coopera
tiva. recte inginerul șef al 
acesteia, tovarășul Aurel Ba- 
diu. învinuiește secția de me
canizare care nu pune toate 
tractoarele la dispoziție, de
oarece zilnic 4—5 dintre ele 
stau în curte pe diverse mo
tive puțin plauzibile. De
sigur, disputa nu-și are rostul 
decit in măsura in care se va 
încheia cit mai operativ și va 
avea ca rezultat direct spori
rea numărului de hectare a- 
rate. Fiecare parte este obli
gată să-și organizeze de așa 
manieră munca incit conlu
crarea să fie perfectă, nete
zind calea realizării cifrei 
planificate. Mai ales că în 
condițiile acestei toamne us- 
eate. atît eliberarea terenu
rilor cit și efectuarea arătu- 
turilor se pot înfăptui fără 
dificultăți.

Referindu-se la mentorul 
secției, se gindea și la cei 
pe care acesta t-a învățat și 
care sub mina maestrului 
meșteșugăresc măiestrit lem
nul. 73 la sută dintre con
structorii de ciori sînt tineri. 
Alexandru Dan, Ioan Făgă
raș, Elena Henter, Ioan Luca,
Dumitru Precup sînt cîțiva 
dintre făuritorii celor 382 000 
bucăți instrumente muzicale, 
pe care le-a dat secția în 20 V 
de ani. Anul trecut numărul 
muncitorilor era de 10 ori y 
mai mare ca în 1952 iar pro- <« 
ducticitatea de 17 ori. z

Gindurile ri preocupările << 
oamenilor de aici arată ci ei z 
sînt hotărîți să facă totul 6 
pentru a spori și mai mult z 
prestigiul întreprinderii, pen- << 
tru realizarea cincinalului z 
înainte de termen. Semtv.fi- << 
cativă tn acest sens este t^lc- z 
grama adresată C.C. al <- 
P.C.R., tovarășului Nicolae y 
Ceaușescu. în care se spune << 
printre altele: „Vom acționa Z 
cu întreaga noastră caparita- Z 
te și putere de muncă pentra z 
valorificarea tuturor rezerve- y 
lor interne, în vederea înde- V 
plinirii exemplare a sarcinilor <■ 
de plan, pentru continua n- << 
dicare a nivelului calitat ir al z 
produselor, a eficienței între- Z 
gii noastre activități". z 

in fiu... La întrebarea cum veți 
pregăti viitoarea recoltă ?, poate 
mulți ar spune că e prea de vre
me să discutăm despre ea. La 
Arad, insă, legumicultorii știu 
ce înseamnă aceasta, dovadă 
fiind și măsurile care s-au în
treprins aici pentru pregătirea 
legumelor timpurii. Din discu
ția avută cu tovarășul loan 
Pașca, inginerul șef al între
prinderii județene de producere 
și valorificare a legumelor și 
fructelor, rezultă că aici a fost 
fertilizată întreaga suprafață, de 
4 200 hectare, ce urmează a se 
cultiva cu legume, iar pe circa 
65 la sută din aceasta s-au efec
tuat arăturile de toamnă. Un 
accent deosebit s-a pus pe pre
gătirea producției de legume 
timpurii. în solarii, terenul a 
fost eliberat, fertilizat și pregă
tit pentru însămînțat. S-a asi
gurat în întregime materialul 
pentru producerea răsadului. 
Pînă la această dată au fost în
sămi nțate 127 hectare cu spanac, 
salată, ceapă verde etc., care 
chiar începînd cu luna martie, 
vor fi desfăcute pe piață pentru 
consumul populației. Merită a 
fi evidențiate cooperativele a- 
gricole de producție din Macea, 
Aradul Nou, Tumu. Gai care au 
însămințat întreaga suprafață 
planificată. Nu 3ntîmplător a- 
ceste unități sint intr-un stadiu 
avansat. E suficient să amintim 
numai de rezultatele foarte bune 
obținute an de an de legumicul
torii de la Macea, de veniturile

Integrarea profesională a tinerilor
(Urmare din pag. I)

lavoi referi, pentru început, 
muncitorii despre care pe bună 
dreptate secretarul comitetului 
U.T.C. afirmă că parcurg cel 
mai lent procesul despre care 
discutăm și anume la cei ce în
vață o meserie prin cursurile 
de calificare de 8 luni. La aces
te cursuri practica a demonstrat 
că numărul de ore efectuat pre
gătirii teoretice — 240. este in
suficient. Numărul lor ar trebui 
ridicat la 325. pentru că numai 
astfel la tehnologia meseriei ar 
putea fi afectate in Ioc de 135 
ore — 160. la desen tehnic in 
loc de 36 ore — 60. la matema
tică in loc de 30 ore — 65. Con
sider. de asemenea, necesar ca 
in programa de invățămint să 
fie introdusă o nouă materie de 
studii și anume „Etică și echi
tate socialistă", materie care, 
după opinia noastră, ar fi desti
nată cultivării încă din această 

pe care le obțin (circa 30 mii lei 
la hectar) prin valorificarea le
gumelor timpurii, pentru a arăta 
însemnătatea pe care o repre
zintă respectarea perioadei op
time de însămințare a legume
lor. La Aradul Nou. de pildă, a- 
nul acesta de pe cele 12 hectare 
cultivate cu ceapă verde, salată 
și spanac s-au obținut venituri 
bănești de circa trei sute de mii 
Iei. asigurindu-se un beneficiu 
total de optzeci dP mii lei.

în aceste condiții pare de ne
înțeles poziția pe care se situea
ză unele consilii de conducere 
din o serie de cooperative agri
cole, care se pare că nu au în
țeles aproape nimic din exne- 
riența primăverii trecute (cînd 
din legumele timpurii au obți
nut importante venituri bă
nești). tărăgănînd începerea în- 
sămînțării verdețurilor.. Așa. de 
pildă, la cooperativa agricolă 
din Mailat. din 10 hectare pla
nificate nu s-a însămîpțat pînă 
acum nici un hectar, deși a- 
ceasta dispune atît de sămînță 
cit și de mijloacele și forța de 
muncă necesare.

într-o situație asemănătoare 
se află și cooperativele agricole 
de producție din Zădăreni și 
Semlac care cu toată interven
ția factorilor de răspundere de 
la întreprinderea de specialita
te. deși au făcut promisiuni re
petate, încă nu au început în*?  
sămînță rile.

OV. MARIAN

fază a formării viitorilor mun
citori. a deprinderilor de a fi 
disciplinați, de a folosi gospo
dărește cele 480 de minute, de 
a-și onora întotdeauna cu promp
titudine și simț de răspundere 
sarcinile încredințate. Pe de altă 
parte, cum ..sistemul" de a asi
mila cunoștințele practice de 
meserie ..pe lingă muncitor" nu 
dă întotdeauna rezultate, ade
seori ..elevul" asistind doar ca 
simplu spectator la munca ..das
călului său", consider că ar fi 
oportun înființarea unui atelier- 
scoală. atelier care să aibă un 
plan propriu din planul între
prinderii. Căci dacă, e drept, 
această operație necesită și ceva 
cheltuieli, să nu uităm că ne 
costă mult mai mițlt lacunele în 
meserie ale noilor'angajați.

în perimetrul aceleiași între
prinderi am reținut și alte pro
puneri. aparținind unor munci
tori cu multă experiență, șefi 
de echipă și maiștri, propuneri

A pune într-o parte a balanței 
ceea ce a fost bun, realizările, 
înfăptuirile mai de seamă, și în 
cealaltă parte fel de fel de as
pecte negative și apoi formularea 
unor calificative generale și a 
unor cerințe tot atît de generals 
— iată un mod fals analitic de 
a privi activitatea unei organi
zații. A parcurge însă drumul de 
la efect la cauză și înapoi la 
efect, a lua în considerație for
mele și mijloacele educative fo
losite potrivit eficienței lor, a 
stabili factorii care au determinat 
atît minusurile cit și plusurile 
este mai dificil dar în același 
timp și singura cale de realizare 
a unei bune analize. Tînăra Ele
na Iancu, în adunarea generală 
de dare de seamă și alegeri a 
organizației U.T.C. de la secto
rul III al I.I.S. „11 Iunie" Ga
lați, a fost prima care a parcurs 
acest drum pînă la capăt. Așa se 
și explică interesul stârnit de 
propunerile ei, de modalitățile 
sugerate pentru viitor în acțiunea 
de influențare pozitivă a întregii 
vieți a organizației. Ea nu s-a 
mărginit doar să constate că 
disciplina „lasă de dorit" ci a 
încercat să și explice de ce. 
„Mulți tineri întârzie de la pro
gram, spunea ea, unit în loc să 
se prezinte la ora 6, vin la 7, 
dar n-am văzut dimineața, nici 
un maistru pe la poartă, sau pe 
cineva din biroul organizației 
U.T.C. Avem aparate de filmat, 
avem tot ce ne trebuie pentru a 
organiza ralduri-anchetă, dezba
teri temeinice pe teme de dis
ciplină. Trebuie însă și inițiati
vă...". Sau asupra unei alte 
chestiuni care în darea de sea
mă nu s-a bucurat de cuvenita 
și recomandata aplicație analiti
că : „In ceea ce pricește activi
tatea distractivă, prima observa
ție trebuie făcută asupra călită- 

HUNEDOARA Organizația
a trecut un examen

fti. S-a desfășurat de curînd *5  
fote a tineretului. Erau în sală 
30 de băieți și 5 fete. Fetele 
acelea erau numai apă. Unii le 
lăsau, alții le luau. Nereușita 
pornește de la conceperea defi
citară a acestei activități. Nu-i 
de ajuns să amenajezi o sală și 
să aduci orchestră". Tot această 
tânără (singura fată din sală), 
analizînd contribuția membrilor 
organizației la îndeplinirea sarci
nilor de plan, sublinia pe bună 
dreptate necesitatea diversificării 
formelor de mobilizare, propu- 
riînd ca prim pas în această di
recție efectuarea unor schimburi 
de experiență cu organizații 
U.T.C. din sectoarele altor între
prinderi care își desfășoară acti
vitatea în condiții asemănătoare

Din analizele întreprinse de 
âlți participant la dezbatere 
s-au conturat convingător și alte 
cauze care au determinat ca ac
tivitatea. de educație politico- 
ideologică și moral-cetățenească 
desfășurată în organizație de la 
precedentele alegeri să nu fie Io 
înălțimea exigențelor actuale. Și 
odată cu cauzele și o serie în
treagă de măsuri. Tînărul munci
tor Nicolae Bolea, de pildă, pro
punea popularizarea consecventă 
a exemplului pozitiv, Ion Bindea 
sugera o mai mare apropiere a 
membrilor biroului de probleme
le tinerilor, de aspirațiile lor de 
devenire, sprijinirea acestora pe 
drumul lor de afirmare. Ucenicul 
Ion Luca reclama o grijă sporită 
a organizației pentru cei care se 
califică, o atitudine principială și 
exigentă din partea fiecărui tînăr 
muncitor față de mai tinerii lor 
colegi de muncă. Ion Drăgan a 
propus, pentru îmbunătățirea ac
tivității culturale, înființarea unei 
biblioteci volante precum și re
organizarea clubului din sector 
pe baze funcționale. Alte măsuri 

nu sînt membrii organizației, ci 
conducătorii ei.

Intervențiile exigente, respon
sabile, animate de spirit critic 
și autocritic ale celor înscriși ia 
discuții au arătat însă că la a- 
ceastă organizație există nume
roase probleme care-și așteaptă 
rezolvarea. Lăcătușul Simicn 
Pătrău a observat că „darea de 
seamă a prezentat aproape nu
mai aspectele pozitive", ignorind 
deficiențele mari care au existat 
in activitatea vechiului birou.

— învățămîntul politic — a 
specificat el — a fost deschis cu 
multă pompă, dar pe parcurs 
nu s-a mai desfășurat cu regu
laritate, numărul participanților 
scăzînd permanent. Pentru a- 
ceastă situație n-au fost trași Ia 
răspundere nici propagandistul 
și nici uteciștii care au absen
tat.

Vorbitorul a explicat că nu e 
singura „scăpare" a biroului. în 
anii trecuți — a precizat el — 
exista obiceiul ca tinerii strun
gari, frezori, rectificatori etc. 
care nu-și exploatau în bune 
condițiuni mașinile să fie popu
larizați la gazeta satirică a sec
ției. A fost una din inițiativele 
lor mult apreciate de către con
ducerea atelierului. în ultimul 
timp nu se maj face lucrul a- 
cesta deși cazurile de indisci
plină s-au înmulțit.

loan Popa s-a referit apoi la 
condițiile existente (și nevalori
ficate) pentru desfășurarea unor 
activități cultural-distractive bo
gate în conținut, obiective, re- 
marcind că numai cu un bal al 

lăcâ- 
executat

judicios 
prin în-

cii să intre în vigoare încă din 
această etapă el determinînd co
interesarea viitorilor muncitori, 

• la examenul de absolvire, 
în afara tehnologiei și probei 
practice, se cere introdus și de
senul tehnic, această materie 
fiind hotărîtoâre pentru însuși
rea tehnicii unor lucrări pe care 
strungarul, frezorul sau 
tușul le va avea de 
zilnic.

Sînt cîteva propuneri 
gîndite de către cei ce

■ săși natura responsabilității lor 
vin în contact direct cu tinerii 
muncitori, propuneri ce le su
punem spre atenție Centralei de 
obiecte casnice și utilaje tehno
logice a Ministerului Industriei 
Ușoare și care, credem, pot fi 
incluse, cu modificările impuse 
de însuși specificul întreprinde
rilor. și în programele de învă- 
țămînt ale diverselor forme de 
calificare in cadrul altor unități 
industriale. 

preconizate în cursul dezbaterii 
s-au referit la întrecerea „Tine
retul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de ter
men", la acțiuni de aplicare în 
viață a prevederilor din proiectul 
de norme ale vieții și muncii co
muniștilor etc. Dacă am sinteti 
za acum aceste propuneri apă
rute in cadrul dezbaterii vedem 
că acestea pot forma un bun pro
gram de activitate. Și așa tre
buie considerate.

Se pune însă întrebarea de ce 
aceste propuneri trebuie consi
derate ele însele drept programul 
de activitate al organizației pen 
tm viitor și nu doar completări 
la proiectul prezentat. Pentru o 
răspunde trebuie să ne întoar
cem la darea de seamă, la modul 
fals analitic al acesteia. Pornind 
încă din introducere cu conside
rații laudative, îngrămădind as
pecte pozitive și negative fără n 
spune un cuvînt despre eficiența 
formelor și mijloacelor folosite, 
darea de seamă nu a constituit 
un punct bun de plecare pentru 
viitoarea activitate. Așa, proiec
tul programului de activitate nu 
putea fi decît o înșiruire de 
deziderate generale (vom mobi
liza, vom urmări, vom primi noi 
membri) și nicidecum o jalonare 
precisă a eforturilor viitoare, 
configurarea treptelor ce urmea
ză a fi atinse, a formelor si mij
loacelor, a contribuției fiecărui 
membru al organizației. Tocmai 
de aceea este necesar ca monl 
birou dl organizației să acorde 
maximă atenție propunerilor for
mulate în cursul dezbaterii, căci 
ele sînt într-adevăr roadele unei 
bune analize și se constituie ca 
puncte de plecare pentru acțiuni 
eficiente, mobilizatoare.

ION CHIRIC

strungarilor biroul nu poate ob
ține notă de trecere la acest exa
men, care este adunarea de ale
geri.

— La secția noastră — a spus 
în continuare strungarul Vasile 
Papeț — exista o echipă de po
pice. Nu s-a mai îngrijit nimeni 
de ea. Cred că am putea-o re
înființa dacă noul birou va fi 
mai activ, mai întreprijizător. 
Putem, de asemenea, constitui 
echipe de fotbal și volei pentru 
că tinerii sint dornici să facă 
sport.

loan Avram a arătat că foarte 
puțin s-a realizat pe linia colec
tării metalelor vechi, răspindite 
din belșug prin curtea secției. 
Cu o parte din banii încasați — 
a opinat el — s-ar putea pro
cura echipament sportiv și or
ganiza excursii, adică s-ar pu
tea crea condiții mai largi pen
tru desfășurarea unot activități 
diverse și interesante.

Cum era și de așteptat, mem
brii vechiului birou n-au mai 
fost realeși. Uteciștii au prefe
rat să aibă în fruntea organiza
ției lor tineri inimoși, plini de 
inițiativă și pasiune, dornici să 
facă treabă. Cei obișnuiți să 0- 
cupe funcții de dragul funcțiilor 
i-au dezamăgit. Seriozitatea, dis
cuțiilor purtate pe marginea dă
rii de seamă ne-a dat de înțeles 
că organizația din schimbul D 
dispune de importante resurse 
pentru a-și regăsi vocația pen
tru a răspunde exigențelor me
reu crescinde care i se ridică in 
față.

AL. balgrAdean

ÎNTREPRINDEREA energo 
REPARAȚII,

Bd. Mărcșești nr. 2, 
telefon 23.26.40,

Angajează imediat munci*  
tori necalificații, tineri ince*  
pind cu vîrsta de 16 ani im*  
pliniții, absolvenți ai școlii 
generale in vederea califică
rii prin cursuri de scurtă du
rată (8 luni) fără scoatere 
din producție, in meseriile : 
strungari și frezori.

Cursanții primesc pe dura
ta cursului salariul tarifar de 
1051 lei lunar, precum și toa
te drepturile stabilite de 
lege.

Solicitanții trebuie să aibă 
domiciliul stabil in municipiul 
București sau județele : Ilfov. 
Teleorman, Argeș, Dîmbovița, 
Prahova, Buzău și Ialomița și 
să aibâ asigurată cazarea pe 
timpul contractului încheia! 
cu întreprinderea.

Relații suplimentare se po! 
cere la biroul personal, tele
fon 23.26.40.

4.

f
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Elevii anului III-I, Liceul „Gh. Lazăr“ din București, împreuna 
cu dirigintele lor — primul colectiv care s-a înscris la concursul 

nostru.

Acad. ȘTEFAN

MILCU răspunde

DEZBATERE
• Ținînd cont de sensul suc

cesului în viață ca fiind, după 
părerea mea, împlinirea plena
ră a planurilor propuse, a unei 
munci de ani de zile în fine, a 
unui ideal, atunci succesul în 
viață va însemna pentru mine 
idealul realizat, împlinirea to
tală.
• A avea succes înseamnă 

pentru mine a învinge, cu o 
condiție însă, să lupt cinstit.

CRISTIAN MARINAȘ
Liceul „Nicolae Bălcescu"-Pitești

• Care este cheia succesului 
în viață ? întrebarea solicită un 
răspuns selectiv, iar nu unul 
enumerativ și iată de ce :

Spunînd că munca reprezintă 
factorul esențial în reușită, a- 
vem dreptate doar parțial, căci 
munca fără convingere nu are 
efectul scontat. Pe de altă par
te, lipsa convingerii scopului 
propus poate duce, în cele din 
urmă, la o ambiguitate în gin- 
dire și în acțiune, dacă nu chiar 
la derută.

Presupunîfid fixat țelul nos
tru, cred că totul constă în a 
avea dorința atingerii țintei 
prezente mereu în minte și asta 
ne va duce Ia succesul scon
tat.

• In mod normal recunoaș
tem că am face totul pentru 
reușita noastră: în viață. Și to
tuși... Citim în „Nouveau petit 
Larousse" 1969 : „Cameleon (gr. 
Khamailedu, leu de pămint). 
...Cameleonii ...sint remarcabili 
prin pielea lor, capabilă într-o 
Largă măsură să ia culoarea 
mediului unde este păstrat ani
malul".

Cert, niciodată în viață nu-mi 
voi aroga această tehnică de 
cameleon.

LIVIU CIOBOATA 
anul IV M,

Liceul „Gh. Lazăr**-București

• A avea succes în viață în
seamnă și trebuie să fie echi
valent cu a te realiza ca om, 
a face realizabile visele, a-ți 
face cunoscute meritele și va
loarea prin fapte care să poată 
să le dovedească. Succesul este 
o luptă permanentă, dreaptă și 
cinstită cu viața, cu oamenii, 
cu prejudecățile, cu tine însuți 
și . această luptă reușește mai 
ales acelora care iubesc mai 
mult lupta decît succesul, cum 
spune Lucian Blaga. A avea 
succes, înseamnă a-ți putea 
justifica existența, rostul în
tregii tale vieți.

• Prețul pe care nu l-aș 
plăti, în nici un caz, chiar cu 
riscul de a nu avea succes în 
viață, ar fi acela de a mă vin
de ca om. Nu aș accepta nici o 
dată un succes din întimplare, 
nu aș accepta un succes care 
să nu fie pe deplin al meu, 
clădit de mine pe bazele solide 
ale adevărului, cinstei și drep
tății, nu aș renunța la luptă 
pentru mai bine, mai frumos, 
mai adevărat de dragul unui 
succes oarecare. Azi mai mult 
ca oricînd este necesar ca fie
care individ in parte să con
tribuie cu succesele personale 
la crearea unui succes colectiv, 
grandios. Acesta este succesul, 
aceștia sin tem noi I Vom avea 
succes în viață... ? Da !

EUGENIA MICU
anul IV D, Liceul nr. 4 Pitești

• Aud atît de frecvent azi 
expresia : „...țe succes in viață 
are cutare..."

Succesul în viață implică 
succesul în toate aspectele pe 
care le îmbracă viața... Succe
sul nu se poate măsura cu uni
tăți de măsură, așa cum măsu
răm cartofii... Noțiunea de suc
ces include sensuri cu mult mai 
adinei. Simpla izbîndă in acti
vitatea ta profesională sau în 
cea extra-profesională nu-ți 
dau dreptul să afirmi că ai suc
ces in viață. Nu mașina, nu 
vila, nu banii sînt aceia care-ți 
asigură succesul sau care îți 
măsoară succesul în viață. Toa
te acestea sînt doar niște fac
tori secundari care apar ca o 
consecință a succesului și nu ca 
o condiție a sa. Ei pot lipsi fără 
ca succesul să fie diminuat cu 
ceva..

Nu văd succesul nici în ce
lălalt aspect — la modă pină 
acum cităva vreme — al aca
parării de titluri. Nu zic că di
plomele or fi inutile, dar s-a 
mers prea mult pe ideea că un 
calificativ bun pe o diplomă — 
și alteori doar diploma, fără 
chiar acest calificativ — sau 
chiar mai multe diplome îți 
deschid poarta spre succes, suc
cesul fiind înlocuit tot timpul 
cu prosperitatea, cu viața ușoa
ră, lipsită de griji.

Tu însuți trebuie să fii con
știent de menirea pe care o ai 
în perioada respectivă, de dru
mul pe care trebuie să pornești 
și spre ce idealuri trebuie să 
tinzi. A avea succes în aceste 
condiții implică o foarte bună 
cunoaștere a propriilor forțe și 
posibilități.

N-aș vrea să credeți că prin 
aceasta i se suprimă omului 
una din laturile sale definitorii 
și anume tendința spre mai 
bine. Nu. Omul ar trebui doar 
învățat că mai bine nu e nea
părat sinonim cu mai sus, că 
succesul în viață nu ți-1 aduce

• Ce înțelegeți prin expresia „a avea suc
ces în viață**?

• Care este prețul pe care nu l-ați plăti, 
în nici un caz, chiar cu riscul de a nu
avea succes

calificarea ci doar modul în 
care tu înțelegi să te achiți de 
sarcini acolo unde te afli — 
chiar dacă te găsești la baza 
scării și nu în vîrful ei.

A rezuma doar în cîteva cu
vinte cele spuse pină acum ar 
însemna că ; pentru a avea suc
ces în viață trebuie să fii îna
inte de toate un cetățean cu o 
înaltă pregătire moral-politică 
și de specialitate, un adevărat 
comunist !
• Poate mulți ar fi fost ten

tați să răspundă că prețul su
prem pe care nu l-ar plăti ar 
fi moartea. Eu zic că nu. Me
rită să mori dacă știi că prin 
asta realizezi ceva.

?

■

Nici o jertfă nu e prea mare 
cînd prin ea reușești să te rea
lizezi, și-ți dovedești ție că ești 
util oamenilor.
constantin humoreanu

clasa a Xl-a, Pitești

• „A avea succes în viață" în
seamnă dreptul de ,,a avea suc
ces", înseamnă reușită, izbîndă, 
să treci peste toate cu „foarte 
bine", cu cele mai bune rezul
tate. Unii au succes în viață 
pentru că au farmec personal, 
iar alții au succes pentru că 
muncesc mult să-1 aibă, pentru 
că s-au străduit, pentru că ei 
au știut că a avea succes în

viață trăind într-o societate so
cialistă trebuie să muncești, să

lupți, să ai încredere în tine, 
în oameni.

• înțeleg să nu-ml plătesc 
„succesul" în viață cu demni
tate sau cu renunțare, nu înțe
leg să am succes neapărat căl- 
cîndu-mi în picioare mîndria 
sau propria mea personalitate. 
Singurul preț onorabil este 
munca, munca aceea acerbă și 
dorința mereu vie, pentru au- 
todepășire.

DORINA DRĂGUȚA 
anul IV B, Liceul „Ștefan 

Plavăț"-Orșova

• După mine, un om are suc
ces în viață cînd, prin propriile 
forțe, pe căi cinstite și drepte, 
reușește să treacă de cele mai 
mari praguri pe care viața i le 
ridică în cale.

• Nu aș plăti cu demnitatea 
mea, chiar cu riscul de a nu 
avea succes în viață.

FLORINA BĂDOI 
anul III C. Liceul „V. Roaită"- 

Rîmnicu Vîlcea

Ce înseamnă 
a-ti rămine

Prima corespondență poartă o semnătură 
cunoscută : VIORELA PETRUȚ, secretara co
mitetului U.T.C. de la Liceul „Gh. Lazăr" din 
București, o mal veche colaboratoare a noas
tră. care a semnat reportaje, articole scrise 
din banca de elev. Ne-a încredințat pentru 
discuția „intre patru ochi...

Epilog sentimental
N-am să accept 

niciodată ideea că o 
prietenie înseamnă 
un ansamblu de obiș
nuințe, că sentimen
tele trebuie să plă
tească și ele tribu
tul lor de uzură in 
timp, că distanțele 
omoară și că des
părțirile lungi șterg 
încet, dar sigur, a- 
mintirile. N-am vrut 
să accept cu atît mai 
mult cu cit fiecare 
nouă tabără de in
struire a fost probă 
de bucurie totală și 
deplină a regăsirilor. 
Taberele acestea — 
numărabile pe dege
tele unei singure 
mîini — ne-au unit 
surprinzător de du
rabil. Ne-au făcut o 
formație — a secre
tarilor U.T.C. Nu 
numai că am înce
put să ne cunoaștem 
perfect, dar avem de 
acum chiar și perso
nalitățile noastre — 
unele mai zgomotoa
se, altele mai puțin 
— avem problemele 
noastre și visele 
noastre, putem spune 
oricînd „NOI".

Ne despart peri
oadele de teze și ne 
adună cite o ședință 
a consiliului munici
pal al elevilor. Fie
care are mai mult 
sau mai puțin acut 
răspunderea unei or
ganizații U.T.C. de 
liceu. Fiecare are 
grijile, bucuriile, în- 
frîngerile și realiză
rile lui. Fiecare are 
un dram — măcar un 
singur dram de timp 
liber. Și totuși... Și 
totuși, fiecare dintre

noi știe că da, s-a 
ținut deja plenara 
de activ la Liceul 
„Creangă" ; că, da, 
Liceul „Sadoveanu" 
nu-și mai trimite se
cretarul în seria cu 
liceele teoretice, deci 
nu mai vine Ionela ; 
că, da, Aniela e în 
clasa a Xll-a și nu 
mai rămine secre
tară...

Chiar și atunci cînd 
trec săptămîni sau 
luni în care nu ne 
vedem, căutăm să 
știm, pentru igiena 
noastră sufletească, 
ce mai fac și cum se 
descurcă ceilalți. E 
în sufletul nostru un 
colțișor în care ne 
facem un „nod Ia 
batistă". Din cauza 
asta, probabil, ne 
simțim într-un fei 
părtași la evenimen
tele vieții celorlalți 
secretari. De aceea o 
nereușită a unuia 
dintre noi e a tutu
ror ; de aceea, o ne- 
realizare a cuiva e 
un soi de cauză co
mună a noastră. De 
aceea, nimic nu 
este mai trist ca ves
tea că unul dintre 
noi renunță in ulti
mul an de liceu la 
a mai fi secretarul 
U.T.C. Nu este cine 
știe ce eveniment te
ribil, e adevărat. Lip
sa lui abia dacă o să 
avem timp să o con
statăm la vreo ple
nară sau consfătuire. 
Și totuși...

Anul acesta, secre
tarul U.T.C. al Li
ceului „Cantemir" nu 
va mai fi Andrei, ci 
Gabi Bodea. Sigur

CONCURSUL NOSTRU

CĂTRE CITITORII NOȘTRI ELEVI!
Primim răspunsuri la întrebările ce v-au fost adresate pînă la 

sfirțitul lunii noiembrie. Cei care ne vor scrie in continuare au 
posibilitatea să răspundă ți in replică colegilor ale căror păreri 
le-am făcut cunoscute sau le vom publica in viitoarele pagini. 
In acest fel, se va realiza o adevărată dezbatere pe această 
temă, intre voi, elevii.

Așteptăm, totodată, și propunerile voastre pentru tema dez. 
baterii din luna decembrie.

Fotografia: GH. CUCU

că o să ne lipsească 
Andrei cu optimis
mul lui tonic, cu so
luțiile Iui cele mai 
puțin obișnuite posi
bil, cu entuziasmul și 
oratoria Iui bine cu
noscute. Faptul în 
sine nu are însă ni
mic senzațional. Un 
secretar, precum 
mulți alții, este eli
berat din funcție... 
avindu-se în vedere 
efortul deosebit pe 
care activitatea noas
tră profesională ni-1 
cere în acest ultim 
an. Adevărat.

Neobișnuit rămine, 
insă, momentul ace
la al plenarei de ac
tiv, de acum cîteva 
seri, de la Liceul 
„Cantemir" moment

în care se anunță e- 
liberarea din funcție 
a secretarului din 
anii trecuți. Se pune 
Ia vot și din sala pli
nă cu uteciști nu se 
ridică nici o mină. 
Neobișnuit rămine ca 
oamenii să creadă in 
secretarul lor U.T.C. 
mai mult decît o face 
el însuși. Iar el în
suși să se ridice și 
să explice că a te îm
părți anul acesta, 
ultim, de școală in
tre învățătură și via
ța de organizație, în
seamnă a nu mai face 
nici una dintre ele 
la fel de bine ca pină 
acum. Și să se nu
mere și după această 
explicație destule 
voturi împotrivă.

Nu există probabil 
nici o altă satisfacție 
mai mare ca aceea 
de a constata că oa
menii, colegii tăi, 
cred în tine, în pu
terea ta de a munci 
și de a mobiliza, că 
sînt total alături de 
tine — o mină bună 
și un umăr puter
nic. Nii există pro
babil nici un alt a- 
testat material la fel 
de convingător care 
să vorbească despre 
roadele unei munci 
intr-o organizație 
U.T.C. Și atunci, mă 
întreb : cum poți 
spune „nu mai pot 
fi secretar U.T.C., 
sînt in ultima clasă, 
am de învățat. Noi 
avem de învățat și

trebuie să învățăm 
bine în fiecare clasă, 
in fiecare an mun
ca noastră e grea".

Ce să-ți răspun
dem, Viorela Petruț? 
Ai lipsit la masa ro
tundă cînd s-a dis
cutat despre carieră. 
Andrei a fost, și iată 
ce a spus el, în final: 
„Noțiunea de utecist 
înseamnă uitare de 
sine în favoarea pre
ocupării pentru cei
lalți. Trebuie să ai 
curajul să suporți e- 
fortul, greutățile, e- 
șecurile inerente și 
de a lupta în conti
nuare pentru niște 
idei pe care tu și cei 
din jur le consideră 
juste".

de un grup

de elevi din Sibiu:

întrebării adresate

credincios ție însuți?
Vă fac o mărturisire : Atunci cînd redacția 

m-a anunțat telefonic de aceasta discuție, co- 
municindu-mi întrebarea ce mi-a fost adresată 
de elevi, cineva mi-a spus că ar fi trebuit să 
refuz, apreciind că-mi irosesc timp atît de pre
țios cu o problemă care nu face parte din pre
ocupările mele. I-am răspuns că este vorba de o 
chestiune filozofică, care ține de concepția de 
viață a unui om, iar dacă o asemenea proble
mă preocupă pe tineri la virsta școlii, e un semn 
foarte bun și solicitarea nu poate fi tratată cu 
un refuz. Am trecut prin această vîrstă a 
întrebărilor și căutărilor și am avut mari satis
facții atunci cînd dialogul n-a fost refuzat.

Și acum, sâ revin la problema pusă în discu
ție : „a-ți rămine credincios ție însuți". între
barea se referă la un principiu de conduită, de 
existență. Ea a preocupat și filozofii din antichi
tate, care au reflectat asupra condiției umane.

Dacă sin tem atenți la formulare, constatăm 
ca ea cuprinde doi termeni : a fi credincios sau 
fidel și al doilea termen — ție însuți. Propun 
să ne concentrăm atenția asupra celui de-al 
doilea termen : ce înseamnă acel „ție însuți ?" 
El se referă, cu siguranță, la ceea ce știința 
numește ego, eul sau, dacă vreți, personalitatea 
în termeni mai generali. Acel ție însuți în
seamnă, de fapt, personalitatea proprie în ceea 
ce are ea specific și definitoriu.

Fiecare om este definit printr-o personalitate, 
într-un eseu am susținut că fiecare om se naște 
ca un individ unic, ca individualitate de specie 
și individualitate proprie, dar, în decursul dez
voltării sale, sub acțiunea factorilor sociali, fa
miliali și profesionali, componenta neuropsihică 
se formează într-un mod propriu fiecăruia din
tre noi. Așa se explică, deci, personalitatea fie
căruia este diferită, păstrîndu-și totuși caracte
rul general uman. Cred că fidelitatea față de 
noi înșine se referă la acea componentă a per
sonalității care ne definește.

Totul ar părea foarte clar dacă am rămine la 
acest nivel al explicației; Și totuși, nu este așa. 
în personalitatea noastră există structuri com
plexe. Una este intelectuală — cea care ne con
duce la concepte, apropiindu-ne mai mult de 
un fel de a cunoaște lumea și a o recepționa. 
O altă componentă este'J afectivă care colorează 
plăcut sau neplăcut, cu atașament sau indife
rență evenimentele exterioare. Și o altă compo
nentă este cea morală, care conferă valoare tu
turor conceptelor și acțiunilor noastre.

Există, așadar, persoana noastră biologică, fi
zică, care este vizibilă, spre deosebire de per
sonalitatea noastră, care este spirituală, inte
rioară, care se manifestă, în cele mai diverse 
împrejurări. Ca să rămînem fideli acestei per
sonalități, trebuie să fim conștienți de ea. Ceea 
ce implică un al doilea aspect al problemei și 
anume că în formarea noastră trebuie să aspi
răm întotdeauna la o conștiință, la cunoaștere® 
eului nostru specific, a personalității noastre 
specifice și să ținem seama în întreaga noastră 
existență de ceea ce permite și nu permite 
această personalitate din punct de vedere mo
ral, și în ce fel trebuie să ne dirijăm acțiunile 
din punct de vedere intelectual și care este ni
velul de tonus afectiv cu care trebuie să 
colorăm toate evenimentele vieții noastre. 
A fi credincios cu tine însuți înseamnă a fi sin
cer in toate acțiunile gîndirii și comportamen
tului nostru, sincer, referindu-ne la acest eu in
terior al personalității profunde.

Aici, apare imediat o altă dificultate. Compo
nentele personalității noastre nu au o valoare 
egală pentru noi. Iată, bunăoară, reprezentarea 
lumii — componenta intelectuală — se schimbă 
extraordinar în decursul existenței. Concepția 
noastră despre lume, despre societate în copi
lărie, la pubertate, la maturitate este alta. Cum 
putem să fim fideli 1a ceva care se schimbă ? 
Trebuie să fim credincioși, cui ? Imaginii lumii 
pe care am avut-o în copilărie, la maturitate 
sau aceleia de la bătrinețe ? Este evident că nu 
este posibil. Ar însemna să adoptăm un fel de 
a gindi rigid, iar dacă am adopta această rigi
ditate, atunci ne-am rupe de realitate.

Să privim componenta afectivă, a persona
lității noastre și să ne punem aceeași între
bare. Nici la aceasta nu putem răspunde că 
are o stabilitate de-a lungul existenței noastre; 
și ea se schimbă. Ceea ce putem iubi azi pu
tem urî miine. Cum putem deci să rămînem fi
deli la ceva care se mișcă, continuu și la nivel 
intelectual și la nivel afectiv ? Dacă vrem să 
adoptăm o asemenea atitudine, la nivel afectiv 
este posibilă, însă pentru sentimente foarte se
lecționate. Există pentru fiecare din noi senti
mentul de prietenie, de dragoste, care durează

toată viața. Dar sînt și excepții, totuși. Nu se 
poate trage o concluzie absolută.

Să comentăm și a treia componentă a perso
nalității, cea morală. Aici găsim cea mai mare 
stabilitate, după opinia noastră. Noțiunea de 
bine și de rău, de cinste și necinste, atitudinea 
egoistă, altruismul, capacitatea de devoțiune, 
respectul sau ignorarea regulilor permanent u- 
mane, ale societății, ale familiei — acestea sînt 
valori morale, permanente și cele mai defini
torii uman. Mi se pare că tocmai ele sint com
ponentele unor permanențe, dacă nu cele mai 
stabile din personalitatea noastră, în tot cazul 
cele mai sigure. De fapt înregistrarea sen
zorială și emoțională a lumii în viața omului 
este asemănătoare intr-o accepțiune foarte ge
nerală cu înregistrarea realizată de animale. 
Dar animalele nu au un cod moral cum avem 
noi.

Cred că, în acest fel, sîntem pregătiți să dăm 
un răspuns întrebării care a fost pusă. A fi cre
dincios ție însuți, înseamnă a te inspira și a 
respecta codul moral al existenței umane, al o- 
mului. ȘL, esențial, a fi totdeauna sincer față de 
tine însuți, respectînd acest cod moral. Deci nu 
declamațiunea valorilor morale și comportarea 
în contradicție cu ele, ci deplina unitate între 
ceea ce crezi că ești și în ceea ce ești în reali
tate.

Pentru că întrebarea a fost adresată subsem
natului, nu știu dacă am trecut examenul pe 
care îl implică răspunsul. Ca să fiu mai 
convingător, aș adăuga că am căutat în propria 
mea existență să mă conformez punctului de 
vedere care a fost enunțat. Și deși sînt un om 
de știință, consider că valorile umane supreme 
nu sânt datele cunoscute, și că deci umanul din 
noi nu se măsoară atît cu cit știm, cit după ca
pacitatea de a folosi ceea ce știm în conformi
tate cu valorile supreme ale moralei, spiritual 
umane care au fost enunțate.

Sigur că ar fi un exemplu de nesinceritate 
dacă aș spune că am reușit totdeauna sută la 
sută. Dar oricît aș fi greșit, voi fi scuzat pen
tru că am încercat totdeauna, dar se poate să 
nu reușești mereu. Pentru că acțiunile noastre, 
oricare ar fi ele, se realizează în condițiile de 
viață și de mediu care pot fi încurajante sau 
descurajante, care ne pot ajuta sau confuziona. 
Nu trebuie să uităm niciodată că, în final, 
acțiunile umane sînt un rezultat, și că în nimic 
omul nu decide singur. Trebuie să ne ajutăm 
între noi. Numai societatea a făcut ca omul să 
progreseze în decursul dezvoltării lui.

Poate pentru virsta dv., celor care mă adresez, 
și în lumina expunerii introductive, problemele 
să aibă alte dimensiuni, cum au avut și pentru 
mine în epoca corespunzătoare. Pe cît îmi rea
mintesc, am căutat să fiu sincer față de pro
priile mele aspirații și să-mi caut un drum pro
priu, corespunzător posibilităților mele, ceea ce 
se cere și tinerilor de azi. O asemenea reco
mandare implică căutări personale, reflectări. 
Căutarea modelelor umane care pot să ajute tî- 
nărul în găsirea unor soluții, în viața de zi cu 
zi și în lecturile autorilor capabili, prin medi
tații și expuneri clare, condensate în opere li
terare, filozofice să-i deschidă un orizont larg 
pentru aspirație, cu un cuvînt — să-1 ajute să 
caute și să găsească o soluție. Poate cea mai 
dramatică căutare se concentrează în găsirea 
unui acord între posibilitățile personale și aspi
rații, dacă vreți. Uneori, ambiții care sînt im
puse de familie și, în general, de mediul 
în care trăiește un tînăr și pe care el și le 
însușește în mod inconștient, insuficient con
trolate, îl fac să se îndrepte spre drumul care 
nu-i permite valorificarea propriei lui per
sonalități. Aici este necesară o mare sinceri
tate cu tine însuți. V-aș da, din acest punct de 
vedere, un exemplu personal trăit. în liceu, am 
urmat secția reală. Și aș putea spune că n-am 
fost un elev mediocru la matematică. Pregăti
rea secției reale îndrepta de obicei tinerii spre 
științele tehnice, sau spre disciplinele matema
tice. Dar, din acea analiză interioară la care 
m-am referit, mi-am dat seama că nu am o 
înțelegere propriu-zisă a fenomenelor matema
tice și că pe acest drum nu voi putea excela. 
De fapt, virajul spre alt domeniu se produsese 
prin interesul profund ce l-am dobindit, trep
tat, pentru știința vieții, pentru fenomenele bio
logice. Urmind această înclinație,' răspunzînd 
interesului adine al personalității mele, in tot 
ce am făcut după aceea am reușit să realizez 
cu siguranță mai mult decît dacă m-aș fi lăsat 
impresionat de toate incitațiile venite din me
diul de viață, care mă dirijau în altă direcție, 
în care insă nu aș fi fost eu însumi.

.PENTRU CEA MAI BUNĂ CLASĂ A ANULUI ȘCOLAR 1973-1974“
La concursul „Scmteii tineretului" „Pentru cea mai bună clasă 

a anului școlar 1973/1974", s-au înscris deja numeroase colective 
de clasă. Revenim asupra datei pină cînd colectivele claselor 
își pot anunța înscrierea : 20 noiembrie. Vom face cunoscute în 
pagina următoare premiile care vor fi acordate.

Redactorii paginii vor vizita curînd primele colective de clase 
care și-au anunțat participarea.

-â-*  ntrecerea noastră se va desfășura pe parcursul a- 
|K nului școlar 1973/1974 sub genericul „Să trăim și să 
^9 muncim in chip comunist I", și va fi închinată a- 
|B niversării a 30 de ani de la eliberare.

I. Primul obiectiv al întrecerii îl constituie ati-
11 tudinea față de învățătură, în vederea însușirii unui 

nivel ridicat de cunoștințe. Vor fi stimulate : • par
ticiparea elevilor la orele de curs ; • participarea activă la 
orele de consultații și meditații, organizate în cadrul 
școlii ; • participarea la cercurile de elevi ; • participarea 
la olimpiade ; • participarea la concursurile științi
fice ; • colaborarea la revistele de specialitate ca rezol
vatori de probleme și colaboratori : • creșterea procentului la 
indicele de citit' i ; pentru toate acestea acordindu-se un anu
mit punctaj.

II. Pregătirea politică a elevilor. învățămintul politico- 
ideologic va fi conceput și organizat diferențiat, prin conținutul 
tematic și modalitățile de realizare, in așa fel îneît fiecare tînăr 
din școală să aibă posibilitatea să aprofundeze un bogat mate
rial biografic, pe baza căruia să-și formeze și să-și desăvîrșească

trăsăturile de militant comunist. • Colectivul cu cele mai multe 
abonamente la presa de tineret va primi 30 p (20 și respectiv 
10 p) ; • Clasa considerată cu cea mai eficientă agitație vi
zuală va primi 50 p (30 și respectiv 20 p). • Gazetelor de perete 
cu cea mai bună activitate — 25 p. (15, 10).

IIÎ.Tînărul comunist trebuie să fie model de atitudine și com
portare în societate, în spiritul principiilor eticii și echității 
socialiste. In acest sens : • claselor care nu vor avea elevi sanc
ționați sau cu nota scăzută la purtare li se acordă 30 p ; • co
lectivul care va manifesta cea mai serioasă preocupare in păs
trarea avutului obștesc, a mobilierului din clasă sau din școa
lă — 30 p. ; • pentru orice deteriorare a bunurilor școlii se vor 
scădea de la 10—50 p (în funcție de gravitatea abaterii) ; • pen
tru fiecare elev care nu respectă uniforma școlară se vor scă
dea 3 p.

IV. Cultivarea dragostei față de muncă : • pentru participare 
de 100 la sută la practică și pentru conduită corespunzătoare, se 
acordă clasei 30 p. ; • pentru fiecare absență de la practică se 
scad 2 puncte ; • inițiativei unor colective de a realiza lucruri 
deosebite în cadrul practicii i se vor acorda de la 50—100 p ; 
• colectivele cu cele mai bune rezultate la practica în agricul
tură 75 p (50 și respectiv 25 p) ; • elevilor absenți de la prac
tică li se scad 5 p. ; • fiecare elev va primi 1 p. pentru fiecare 
oră de muncă patriotică.

V. In scopul stimulării gustului elevilor pentru frumos și pen
tru a mobiliza colectivele în alcătuirea unor formații artistice, 
se instituie concursul „Pentatlon artistic". Elevii fiecărei clase 
vor susține 5 probe : solist de muzică populară, solist de muzică

ușoară, recitare-monolog, moment vesel, punct la alegere (for
mații de grup). Probele vor fi notate de la 5—10, iar punctajul 
se va adiționa la punctajul general al clasei.

VI. Activitatea sportivă. La nivelul claselor se vor organiza 
campionate, sub conducerea Asociației sportive, la fotbal, volei, 
baschet, tenis, șah. Se acordă 10 p. pentru participare, iar pri
melor 3 echipe — 15, 10 și 5 p.

VII. Activități turistice. Fiecare clasă va organiza cîte 2 
excursii și minimum 2 drumeții, cu care prilej vor fi vizitate 
diferite întreprinderi, obiective industriale, monumente istorice, 
muzee etc. Pentru fiecare elev participant la una din aceste acti
vități școlare se acordă 2 p.

VIII. Pregătirea pentru apărarea patriei. Claselor fruntașe in 
pregătirea pentru apărarea patriei li se vor atribui următoarele 
punctaje : 60, 40 și respectiv 30 p.

NOTA : Concursul va încheia la 20 mai 1974 intr-un cadru 
festiv. Se vor acorda următoarele premii :

I. : fanionul de clasă fruntașă și o excursie gratuită.
II. : fanionul de clasă fruntașă și premii in obiecte.

III. : fanionul de clasă fruntașă și premii în obiecte.
COLECTIVUL CLASEI A Xl-a B 
Liceul de cultură generala — Găești

S-au mai înscris la concursul nostru colectivele anilor II A 
real, de la Liceul de cultură generală din orașul Novaci, jude
țul Gorj ; III H, clasă specială de biologie, Liceul „EmanuiI 
Gojdu", Oradea ; anul III B, Liceul „Tudor Vladimirescu", Bucu
rești.

I
Vă reamintim citeva ti
tluri de rubrici pe care le 
va găzdui „Pagina ele
vului" :

• UN CUVINT DIN 
BANCA INTÎI : dedicata 
secretarilor U.T.C. și mem- ( 
brilor activelor U.T.C.; ce- , 
lor mai buni uteciști, din ( 
școli pentru a-și spune ( 
cuvintul în problemele ( 
muncii de organizație. (

• CONSILIUL PEDA- < 
GOGIC AL PAGINII : ru- < 
bricâ ce găzduiește pro- < 
punerile voastre, ale ele- < 
vilor, in scopul perfecțio- ( 
narii învâțâmintului.

• SĂPTĂMINA ȘCO- < 
LARA : telexul paginii al- < 
câtuit din corespondențe < 
despre manifestări și eve- i 
nimente din lumea școlii. i

Redactorul paginii: < 
LUCREȚIA LUSTIG <
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A 56-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

Ce pot fi
„SERILE

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVKI 
PODGORNll

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI 
KOSIGHIN

Președintele Consiliului de Miniștri 
til Uniunii Reptiblicildr Sovietice Socialiste

Moscova
Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 56-a aniversări a Mării Revoluții So

cialiste din Octombrie, în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, CoțftiteW- 
lui Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Pre
zidiului Sovietului Suprem. Consiliului de Miniștri ale Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste și poporului sovietic un salut 
frățesc și cele măi cordiale felicitări.

Eveniment epocal in istoria omenirii; Marea Revoluție Socia
list ă din Octombrie â marcat începutul unOi ere noi — ârâ re
voluțiilor proletare, â eliberării omului de exploatare și asu
prire națională, era afirmării socialismului pe scară mondială.

în perioada care a trecut de lâ acest memorabil ăvănimănt, 
poporul sovietic a asigurat, prin uriașe eforturi creatoăre, sub 
conducerea partidului său comunist, triumful socialismului iii 
Uniunea Sovietică, transformindu-și patria intr-un stat cu un 
puternic potențial industrial și o agricultură in plin proceă de 
dezvoltare, eu realizări remarcabile în domeniul _ științei, teh
nicii și culturii, ăl ridicării nivelului Său do trai. în prâkfent, 
poporul sovietic înfăptuiește, muncind cu abnegație. Obifcctivfclfe 
trasate de cel de-al XXlV-lea Congres ăl Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice privind construirea bazei tehnicd-mâtetialfe 
a comunismului, realizarea unui nbu âvîht in dezvoltârăă ecd- 
nOmică. socială și culturală â țării.

Poporul român se bucură din toată iniftiă de aceste SuOcesâ. 
văzîild în ele o contribuție de importanță deosebită lă întărirea 
forței sistemului socialist mondial, lă câuzâ progresului și păcii 
in întreaga lume.

Acordăm o înaltă prețuire legăturilor tradiționale de prifetenlfe 
frățească, de âliânță și colâbbrăre multilaterală dintrfe partidele, 
țările și popoarele noastre. Ne exprimăm și cu ăcest prilej fer
mă convingere că relațiile de colaborate politică, ecbîtomică, 
tohnico-științifică și culturală româno-sovietice se vbr dezvolta 
și adinei continuu, pe baza principiilor mârxism-ldninisrftUlui 
și internaționalismului socialist, în spiritul TrAtâtuliii dh prie
tenie. colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă 
România și Uniuneâ Republicilor Sovietice Socialiste, îft inte
resul poporului român șl popoarelor Uniunii Sovietice^ al inii*  
tății țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești in*  
temaționale. al întregului front ântiimperiAlist.

De ziua aniversării Marelui Octombrie, vă uram, dragi tova
răși, dumfthâvoăstră, comuniștilor, tuturor oaihfenilor sovietici 
noi și mari izbînzi în măreață operă de făurire a societății 
comuniste în patria dumneavoastră, in lupia pentru triumful 
cauzei socialismului, a păcii și colaborării intre popdârb.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului CbmUhist Rofn/in, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 56-a â- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comi
tetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliul General 
al ARLUS, Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul național 
pentru apărarea păcii, Comitetul

RECEPȚIE LA AMBASADA U.R.S.S.
Cu prilejul celei de-a 56-a 

aniversări a Mafii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko, a 
Oferit, marți seara, O rScepțiâ 
In saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Miron Constan- 
tinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
âl Consiliului de Stat, Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xeeutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. Ilie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări

Plecarea in U. R. S. S. a unor delegații 
ale organelor locale de partid și de stat

Răspunzând invitației unor or
gane locale de partid și de stat 
sovietice, delegații ale organelor 
locale de partid și de stat din 
județe și municipii ale țării 
noastre au plecat în U.R.S.S. 
pentru a participa la festivitățile 
organizate în cinstea celei de-a 
56-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie :

O delegație din județul Satu 
Mare, condusă de Ion Caița, se
cretar al Comitetului județean 
de partid, — în regiunea Trans
carpatică — R.S.S. Ucraineană ; 
o delegație din județul Maramu
reș, condusă de Victor Pordea, 
secretar al Comitetului județean 
de partid, — în regiunea Ivan- 
Franko — R.S.S. Ucraineană ; o 
delegație din județul Suceava, 
condusă de Valerian Găină, se
cretar al Comitetului județean 
de partid, — în regiunea Cer
năuți — R.S.S. Ucraineană ; o 
delegație din județul Constanța, 
condusă de Ion Tudor, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean, — în regiunea Odesa — 
R.S.S. Ucraineană ; o delegație 
din județul Iași, condusă de Va- 
sile Jitar, vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean, — în ra
ionul Ungheni —- R.S.S. Moldo
venească ; o delegație din jude
țul Galați, condusă de Bucur 
Bloancă, vicepreședinte al Co

foștilor luptători antifasciști din 
România, Comitetul organizato
ric âl veteranilor dih războiul an
tifascist, Consiliul Național âl 
Societății de Cruce Roșie, Uniu
nea ziariștilor, alte instituții, or
ganizații de mâsă și obștești Au 
adresat telegrame de felicitări 
organizațiilor similare din Uniu
nea Sovietică.

Naționale, vicepreședinte âl 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
membri âi C.C. al P.C.R. și ăi 
guvernului, vechi militănți »î 
mișcării muncitorești din țâră 
noastră. conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, membri ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., oameni de 
știință, artă și cultură, ge
nerali șl ofițeri superiori. re
prezentanți âi cultelor, ziariști.

Au participat membrii dele
gației Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de 
V. G. Dikusarov, prim-secretar 
«1 Comitetului regional de par
tid Cernăuți âl Partidului Co
munist din Ucraina, care par
ticipă lă mintos țările organi
zate în țara noastră cu prilejul 
aniversării Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Erau prezent i șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați lă 
București, membri ai corpului 
diplomatic.

în timpul recepției, conducă
torii de partid și de stat români 
s-au întreținut cordial cu amba
sadorul Uniunii Sovietice.

mitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean. — în ra
ionul Vulcănăști — R.S.S. Mol
dovenească : o delegație din ju
dețul Brașov, condusă de Mir
cea Suman, * vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean, — în 
regiunea Iaroslavl — R.S.F.S.R.; 
o delegație din județul Boto
șani. condusă de loan Floareș, 
membru al Biroului Comitetului 
județean de partid, vicepre
ședinte al Consiliului județean 
de control muncitoresc al acti
vității economice și sociale, — 
în raionul Fălești — R.S.S. Mol
dovenească : o delegație din ju
dețul Harghita, condusă de Ion 
Oprea, șef de secție la Comite
tul județean de partid. — în 
regiunea Novgorod — R.S.F.S.R.; 
o delegație din municipiul Tul- 
cea, condusă de Ion Andronache, 
prim-secretar al Comitetul ui 
municipal de partid, președin
tele Consiliului popular munici
pal — în orașul Ismail — R.S.S. 
Ucraineană ; o delegație a ora
șului Vaslui, condusă de Emilia 
Tiron, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid. — în ra
ionul Leovâ — R.S.S. Moldo
venească ; o delegație a muni
cipiului Bîrlad, condusă de 
Gheorghe Secan, membru al Bi
roului Comitetului municipal de 
partid, — în raionul Cahul — 
R.S.S. Moldovenească.

La Casă prieteniei româno- 
sovietice din Capitală a avut 
loc, marți după-amiază, o adu
nare festivă organizată de Co
mitetul municipal București a! 
P.C.R.. Consiliul Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Consiliul Cultu
rii Șî Educației Socialisto, Co
mitetul Central al U.T.C. șl 
Consiliul General A.R.L.U.S., cu 
prilejul celei de-a 56-a aniver
sări â Marii Revoluții Socialiste 
diii Octombrie.

Au luat parte membri âi C.C. 
al P.C.R., vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noas
tră, reprezentanți ai organizații
lor obștești, personalități ale vie
ții științifice și culturale, nume
roși oameni âi trtttocii din în
treprinderile și instituțiile Ca
pitalei.

Erau prezinți șefii unOr mi
siuni diplomatice acreditați la 
București șî âlți membri âi 
cârpului diplomatic, precum $i 
merhbri ai delegației Asociați
ei de prietenie sovieto-române 
care ne vizitează țara.

In prezidiul adunării festive 
au luat loc tovarășii Ghedrghe 
Rădulescu, membru al Cornite- 
tUlui Executiv, al Prezidiului 
Peimânent âl C.C. âl P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Mihâi Cere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, seotetar ăl C.C. âl P.C.R-, 
Ion Pățan, membru supleant âl 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte âl Con
siliului de Miniștri, Ilie Murgu- 
lescu. vicepreședinte âl Marii 
Adunări Naționale, vicepreședin
te al Consiliului General âl 
A.R.L.U.S., Dumitrii Turcuș, 
âdjitoet de șef de secție lâ C.C. 
ăl P.C.R., loan Avrâm, ministrul 
Industriei construcțiilor de rnâ- 
șifti grele, generâl-rhâior Cons
tantin Oprița, adjunct âl mi
nistrului apărării naționale, Lâ- 
risâ Munteânu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., Vâ- 
sile Nicolcidiu, secretar âl C.C. 
âl U.T.C., Constântiri Nicolae, 
secretar âl Comitetului munici
pal Buciitești ăl P.C.R., Ghădr- 
ghe Dumitru, vicepreședinte âl 
Consiliului popular âl municipiu
lui București, Miliâi Dulea, șef 
de sector lâ C.C- âl P.C.R., Ion 
CiiibOtâfu, director în M.A.E., 
Văăilica Micii, filâtoârâ la uzine
le NoiWnbrî6“, Lucian Hânu, 
student.

în prezidiu au luat loc, de 
Asemenea, V. I. DrOzdănko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și V. G. Dikusârov, 
conducătorul delegației Asocia
ției de prietenie sOvieto-române, 
care se află în țara noastră cu 
prilejul manifestărilor consacra
te Aniversării Mării Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Pe fundalul scenei, încadrat de 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Uniunii 
Sovietice se afla un portret al 
lui Vlâdimir Ilici Lenin, înscri
sul A 56-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, datele festive „1917—1973", 
precum și urarea „Trăiască prie
tenia frățească româno-sdvie- 
tică

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Constantin Nicolae.

Despre semnificația celei de-a 
56-a aniversari a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie au 
vorbît tovarășii loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Subliniind însemnătatea Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, încununare strălucită a 
luptei revoluționare a proleta
riatului, a maselor muncitoare 
din Rusia, dusă sub conducerea 
Partidului Comunist, făurit de 
Vladimir Ilici Lenin, tovarășul 
loan Avram a arătat că acest 
eveniment crucial în istoria 
omenirii a marcat începutul 
unei ere noi — era revoluțiilor 
proletare, a eliberării omului de 
exploatare și asuprire națională, 
era afirmării socialismului pe 
scară mondială. Făurirea și 
consolidarea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor din is
toria omenirii, edificarea socia
lismului și trecerea la construi
rea. comunismului în Uniunea 
Sovietică au demonstrat în fata 
lumii întregi uriașele energii 
creatoare ale maselor muncitoa
re, pe care le descătușează 
noua orânduire socială, forța de 
neînfrînt a proletariatului, con
dus de partidul comunist.

Lâ cea de-a 56-a aniversare a 
Marii Revoluții din Octombrie, 
Uniunea Sovietică se prezintă 
ea un puternic stat socialist, cu 
o industrie de prim rang, care 
realizează peste 20 la sută din 
producția industrială mondială, 
cu o economie puternică, în 
plin proces de perfecționare, 
cu un uriaș potențial material 
și științific.

Partidul Comunist Român, în
tregul nostru popor, acordă o 
deosebită prețuire succeselor 
remarcabile pe care oamenii 
muncii sovietici le obțin sub 

conducerea Partidului Comunist 
al Uniuiiii Sovietice în con
struirea societății corriunisie, 
aprâciihdii*ie  drept o contribu
ție de cea mai mare însemnă
tate la creșterea forței sistemu
lui mdhdiâl socialist, â forțelor 
democrației și păcii în întreaga 
lume.

ReieVind ecbtil prdfuhd pe 
dâre .Mărea Revoluție Socialistă 
dih Octombrie l-a Avut în țara 
noastră. \rorbitdrul â arătat ca 
proletariatul rbrtiân, mii de re- 
VoiUțidhari și-âu exprimat înal
tul sihițăniîht de sdlidârităte 
militantă, ffâțească, cu cauza 
MardlUi Octombrie, participirid 
cu arma în mînă, lâ apărarea 
revoluției.

Nobilele tradiții ale solidari
tății internaționaliste dintre 
clasa niuncitoafă din România 
și clasa muncitoare din Uniunea 
Sovietică au fost preluate șl 
duse măi departe de Partidul 
Comunist Român, care în con
dițiile grele âle ilegalității a 
militat cu consecvență pentru 
prietenie și alianță cu țara so
cialismului, pentru statornici- 
rdă undr relații de bună veci
nătate. înțeldgerd și colaborare 
cu Uniunda Sovietică. Realiiînd 
cu succes, sub conducerea 
P.C.R.. insurecția nățidrială anti
fascistă armată din August 1944, 
în condițiile favorabile create 
de loviturile zdrobitoare date 
trupelor hitleriste de armatele 
sovietice, ca și de succesele ce
lorlalte torțe âle cââlittoi Anti
hitleriste. poporul rdftiân a în
tors arihdle împotriva cotropito
rilor fasciști, participînd cu tot 
potențialul material și militar 
la războiul pentru înfringdreâ 
definitivă â GermâPiâi naziste, 
in âoesto lupte s-â cimentat 
frăția de arme dintre Ostașii ro- 
hiâfii și sdviStici, S-ău pus ba
zele puternice ale prieteniei 
dintre popoarele noastre.

în anii socialismului, a spus 
în continuare vorbitorul, ra
porturile de prietenie Și cola
borare frățească dintre poporul 
român și. poporul sovietic s-âU 
riâîcât. pe O treaptă nouă, su
perioară. îi! toate domeniile.

O contribuție deosebită lâ în
tărirea și dezvoltăreă relațiilor 
româno-sOVietice o âu convorbi
rile dintre conducătorii de par
tid și de stat dih cele două 
țări, momente remarcabile în 
această privință reprezentîn- 
du*le  întîlnirile din Ultimii âtti 
dintre tovărășii Nicolâe ■ 
ceaușeseu. secretar general *1  
P.C.R., și Leonid Brejnâv. se- 
crâtâr general âl C.C. âl 
P.C.U.S.

NOul tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală din
tre R.S. România și U.R.S.S., 
semnat cu trei ani în urmă, a 
creat Un cadru propice pentru 
intensificarea și diversificarea 
relațiilor dintre cele două țări, 
pentru âmplifioărââ colaborării 
româno-sdvietice pe multiple 
planuri.

în acest consens, vorbitorul a 
evocat evoluția ascendentă a 
relațiilor economice dintre 
România și U.R.S.S., Subliniind 
că în bâza acordului comercial 
de lungă durată pe anii 1971— 
1975 volumul livrărilor recipro
ce de mărfuri Crește cu aprdxi- 
mâtîv 40 la sută față de acordul 
precedent pe anii 1966—1970.

Partidul Comunist Român, 
guvernul Republicii Socialiste 
România, clasa muncitoare, în
tregul nostru popdr dau o înal
tă prețuire relațiilor frățești ro- 
mâno-sovietice. „Avem ferma 
convingere — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că și în 
viitor relațiile de prietenie și 
colaborare tovărășească din
tre România și Uniunea So
vietică, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, 
în interesul popoarelor noastră, 
al întăririi sistemului mondial 
socialist, în interesul păcii în 
întreaga lume“.

Sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist Român, 
clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, întregul nostru 
popor, toate forțele națiunii ac
ționează în prezent cu energie și 
entuziasm pentru înfăptuirea cu 
succes a programului elaborat 
de congresul al x-lea și Con
ferința Națională ale partidului 
în vederea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Chemarea Conferinței Națio
nale privind realizarea cincina
lului înainte de termen a deve
nit deviza unanimă a națiunii, 
ilustrată grăitor de rezultatele 
obținute în primii doi ani ai 
cincinalului, ca și în realizările 
înregistrate în decursul a 9 luni 
din acest an.

în același timp, a arătat vor
bitorul, partidul desfășoară o 
vastă și stăruitoare activitate 
pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, 
pentru traducerea în viață a 
programului ideologic adoptat 
în urmă cu doi ani de Ple
nara C.C. al P.C.R., a proiectu
lui de norme ale vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și e- 
chității socialiste.

Relevînd legătura indestructi
bilă între politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, vorbitorul A spus : 
România, ca țară socialistă, si
tuează cu consecvență în cen
trul politicii sale externe dez
voltarea raporturilor de cola
borare și prietenie cu toa
te țările socialiste, pe ba
za principiilor marxism-ie- 
ninismului și internaționalis

mului socialist. Totodată, Româ
nia acordă o atenție deosebită 
intensificării colaborării cu ță
rile căre luptă pentru dezvolta
rea lor economico-politicâ inde
pendentă, sprijinirii popoarelor 
care luptă pentru scuturarea ju
gului colonial, o elocventă ilus
trare a acestei. poziții princi
piale cdhstituind-o relațiile rod
nice statornicite între România 
și astfel de țări, vizitele efec
tuate in ultimii ani de secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în nu
meroase asemenea țări din Asia, 
Africa și America Latină.

în același timp, țara noastră 
dezvoltă contactele și colabora
rea cu țări capitaliste dezvol
tate, cu toate statele lumii, in
diferent de orînduire socială, 
punînd la baza relațiilor sale 
externe cunoscutele principii 
âle respectării independenței și 
suveranității, neamestecului în 
treburile interne, cooperării paș
nice și avantajului reciproc.

în continuare, vorbitorul a r$- 
lăvât contribuții țării noastre 
pentru asigurarea securității și 
cooperării în Europa, eforturile 
sale pentru realizarea unui cli
mat de destindere și de pace în 
întreaga lume, importanța pe 
care România o acordă adoptă
rii de măsuri practice in direc
ția dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleăre, soluțidhă- 
rii pe calea negocieri 16r, prin 
metode politice, a problemeldr 
litigioase și conflictelor dintre 
state.

Vital interesată în ctearea urtui 
climat de pace și destindere in
ternațională, România socialistă 
militeâză cu hotărire împotriva 
politicii imperialiste de torță și 
dominație, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a 
dispune liber de propriile des
tină, coiisiderîhd imperios nece
sar ca tdate țările lumii, mari, 
mijlocii sâu mici, să se poată 
bucura de settiritâtă, Să-și Adu
că contribuția la soluționarea 
problemelor internaționale.

Prin întreaga sa politică in
ternă și externă, România so
cialistă contribuie în mod âctiV 
lâ întărirea torței și influenței 
socialismului în lume, la Unirea 
eforturilor tuturor forțelor ănti- 
imperiâlistă, demdcrâțice Și pro
gresiste pentru triumful câuzei 
păcii și securității, pentru co- 
lâbdrârft și înțelegere între po
poare, în interesul fundamentai 
al progresului social.

Permiteți-mî, ca în numele 
comitetului centrai âl partidu
lui comunist Român, Consiliu
lui de Stât și Guvernului Re
publicii Socialiste România, al 
comuniștilor și întregului 
popor român, a spus vorbitorul 
în închăiOrO, Să adresez Comite
tului Central âl partidului Co
munist Al Uniunii Sovietiee, 
Prezidiului Sovietului Suprem și 
GuvOrnUlui Uniuiiii Republicilor 
Sovietice Bocialiste. tuturor co
muniștilor sovietici, întregului 
popor frate sovietic, cele mai 
Calde felicitări Și urări de noi 
izbînzi în măreața operă de 
construire a comunismului, în 
Activitatea pusă îfl slujbă pro
gresului și păcii.

Luînd apoi cuvin tul, ambasa
dorul Uniunii Sov-ieticO lâ Bucu
rești, V. 1. Drozdenko, a spus : 
La 7 noiembrie se împlinesc 36 
de ani din ziuâ tind muncitorii 
și țărânii Rusiei, conduși de 
partidul bolșevicilor, în frunte 
cu marele Lenin, au răsturnat 
orinduireâ silniciei și a nedrep
tății, și pe pămirtt s-a făurit pen
tru întiia oară un stat socialist, 
împreună cu oamenii sovietici ce
lebrează Această mare sărbă
toare popoarele țărilor socia
liste, clasa muncitoare interna
țională, întreaga omenire pro
gresistă, ea găsește ecou în ini
mile oamenilor muncii și ale în
tregului popor român frate.

în cei 56 de ani ai puterii so
vietice. a continuat vorbitorul, 
poporul nostru a străbătut un 
drum glorios și eroic. Astăzi 
Uniunea Sovietică este mai mult 
ca Oricind o mare și înfloritoare 
putere socialistă. în prezent, po
porul nostru înfăptuiește cu 
fermitate mărețul program de 
construire a comunismului a- 
doptat de Congresul âl XXIV- 
lea al P.C.U.S. în continuare, 
vorbitorul s-a referit pe larg la 
succesele obținute de Uniunea 
Sovietică în mărirea producției 
industriei și agriculturii, în ac
celerarea progresului tehnico- 
științific, în ridicarea eficienței 
producției și a productivității, 
în creșterea bunăstării mate
riale și â nivelului cultural al 
poporului. Actualul cincinal 
prevede o impetuoasă și conti
nuă dezvoltare a economiei 
noastre. Acum noi dăm bătălia 
muncii pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor anului 1973, 
an hotărîtor al cincinalului.

Referindu-se apoi la politica 
externă a Uniunii Sovietice, am
basadorul V. I. Drozdenko a 
spus : P.C.U.S. și statul sovietic 
promovează ferm linia politicii 
externe leniniste.

P.C.U.S. și statul sovietic în
treprind împreună cu celelalte 
țări ale comunității socialiste e- 
forturi consecvente in scopul în
sănătoșirii continue a atmosfe
rei internaționale, al succesului 
deplin al Conferinței general- 
europene, năzuiesc spre prolife
rarea destinderii încordării din
colo de perimetrul continentului 
european, spre răspîndirea ei a- 
supra întregii lumi, tind spre 
completarea destinderii politice 
cu o destindere militară,’spre în
cetarea cursei înarmărilor, iar 

apoi și spre acțiuni practice 
pentru reducerea armamentelor.

Noi sintern convinși, ă spus 
vorbitorul, că popoarele de pe 
toate continentele au nevoie de 
pace. Iată de ce Uniunea Sovie
tică și celelalte țări frățești 
și-au exprimat în permanență 
solidaritatea frățească cu luptă 
erbicUlui popor vietnamez împo
triva agresiunii imperialiste, au 
sprijinit și sprijină fierbinte po
poarele Indochinei în lupta lor 
pentru restabilirea deplină a 
păcii în toată această regiune. 
Iată de ce noi sintern interesați 
că iri OridntUl Apropiat să se 
instaureze o pace cu adevărat 
trainică și echitabilă, ca să se a- 
sigure securitatea tuturor țărilor 
și popoarelor din această regiu
ne, dreptul lor de â-și construi 
în liniște viața.

Succesele liniei politice de 
pace â U.R.S.S. și a celorlalte 
țari socialiste frățești sînt de
terminate de raportul real de 
forțe din arena internațională, 
de forța Și prestigiul tot mâi 
mare al Socialismului mondial, 
de coeziunea statelor socialiste.

Schimbările care au loc in 
prezent în lume, procesul de 
destindere în continuă dezvolta
re corespund celor mai profun
de dorințe ale tuturor popoare
lor, vital interesate câ acest pro
ces să capete un câractfer ire
versibil.

Relevînd relațiile tradiționale 
de prietenie și bună vecinătate 
dintrg. Uniunea Sovietică și 
România, vorbitorul a spus :

In anii Statornicirii puterii so
vietice, printre apărătorii ei de
votați, alături de reprezentanții 
multor popoare, S-âu aflat și 
internaționaliștii români.

După instaurarea puterii popu
lare în România, prietenia din
tre popoarele noastre. îrttărită cu 
sîngele vărsât în comun în lupta 
împotriva fascismului, a căpătat 
un conținut calitativ nou.

în cei 29 de’ani de existență 
liberă, România nouă a stră
bătut un mare drum al construc
ției socialiste victorioase. în a- 
cest răstimp, poporul dumnea
voastră, îrt familia frățească a 
popoarelor Statelor socialiste, â 
obținut, sub conducerea P.C.R., 
realizări mări în dezvoltarea 
economiei, Științei Și culturii. în 
prezent, oamenii mujicii din Re
publica âdcialiătă România tra
duc cu succes în viață hotărîrile 
Congresului al X-ieâ ai P.C.R. 
îndreptate spre construirea sd*  
Cietățil socialiste multilateral 
dezvdltâtd. Poporul sovietic se 
bucură Sincer de succesele dum
neavoastră, prieteni dragi. Ele 
Atestă convingător marea hăr
nicie și marele talent Al poporu
lui român.

Noi dăm O înaltă prețuire 
tradițiilor relațiilor dâ prietenie 
dintre partidele, țările și popoa
rele noastre, comitetul Central 
Al P.C.U.S. și Guvernul U.R.S.S. 
promovează neabătut linia spre 
întărirea prieteniei și dezvolta
rea colaborării multilaterale cu 
Republica Socialistă România în 
interesul popoarelor tarilor 
noastre și al coeziunii comuni
tății socialiste.

între P.C.U.S. și P.C.R., întră 
stătele noastre s-au statornicit 
relații trainice de colaborare 
multilaterală.

O mărturie A relațiilor în 
permanentă dezvoltare și tot 
mâi strînse dintră Uniunea 
Republicilor Sovietice Socia
liste și Republica Socialistă 
România o constituie tradițio
nalele întîlniri dintre tovarășul 
Leonid I. Brejnev, secretar ge
neral âl C.C. al P.C.U.S., și to
varășul Nicolae Ceaușegcu, se
cretar general al P.C.R.

Îngâduîți-ihi, a spus vorbito
rul în încheiere, să urez din tot 
sufletul comuniștilor români, 
poporului român frate noi și 
mari realizări în opera de în
făptuire â hotărîrildr Congresu
lui âl X-lea al P.C.R. și tradu
cerea în viață a programului 
de desăvîrșire a construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.
* ★

în încheierea adunării festive 
a fost prezentat un program ar
tistic la oare și-au dat concursul 
ansambluri și artiști ai scenelor 
bucureștene.

*
O adunare festivă consacrată 

celei de-a 56-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a avut loc, marți 
după-amiază, lâ Teatrul de Stat 
din Constanță. Au participat 
Vasile Vilcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean de partid, re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii.

Au vorbit cu acest prilej Pe
tre Nicolae, prim-secretar al 
Comitetului municipal Constan
ța al P.C.R., și M. I. Hoșev, 
consul general al U.R.S.S. la 
Constanța.

♦
Cea de-a 56-a Aniversare a 

Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a fost marcată și 
prin numeroase manifestări 
culturale — expuneri, simpozi
oane, seri literare și cinemato
grafice — găzduite de casele 
prieteniei româno-sovietice din 
București, Cluj, Iași. Brașov, 
Craiova, Constanța, Brăila, O- 
radea, Timișoara, Arad și Tîrgu 
Mureș.

(Agerpres)
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PENTRU
TINERET"

oră de 
ar nece- 

transformarea „serii 
__ într-o seftra 
telespectatorilor" 
conținut etero- 
nici pe departe 
Cine își mai 
debutul emisiu- 
tinereții") știe

a-

Se discută astăzi frecvent 
despre emisiunile pentru ti
neret ale televiziunii și fap
tul ni se pare absolut fi
resc. Locul bun ocupat în 
..plutonill fruntaș" al pro
gramelor căutate de tele
spectatori este asigurat in 
egală măsură de reușitele ob
ținute în munca realizatorilor 
lor, precum și datorită inte
resului foarte mare pe ca- 
re-1 prezintă astăzi proble
matica generației tinere.

Este drept, opiniile despre 
aceste emisiuni sînt adesea 
nu numai foarte pasional ex
primate (fapt iarăși într-o 
bună măsură firesc) dar și, 
adesea, foarte diverse. In 
ceea ce ne privește, in raidu
rile de față, fără a încerca 
să facem ceea ce în mod 
obișnuit se numește o „Cro
nică T.V.", intenționăm să 
expunem cîteva puncte de 
vedere formulate mai mult 
din punct de vedere profe
sional și care, sperăm, vor fi 
utilâ redacției pe umerii că
reia cade o sarcină nu toc
mai ușoară.

După părerea noastră ma
joritatea opiniilor critice pe 
care le înregistrează în ulti
ma vreme „Seara pentru ti
neret" se datoresc unei mari 
diferențe existente între ceea 
ce vrea să transmită generi
cul emisiunii (seară pentru 
tineret) și ceea ce se vede, 
pînă la urmă, pe micul 
ecran : cel mult o seară des
pre tineret. Este vorba, deci, 
despre :

CONCEPȚIA ASUPRA E- 
MISIUNII. Argumentele po
trivit cărora acordarea uhui 
important spațiu din pro
gramul 1, la o 
mare audiență, 
sita 
pentru tineret*  
,.â tuturor l 
(deci cu un 
gen) nu sînt 
justificative, 
duce aminte 
nil („Clubul ____ ,
că majoritatea telespectato
rilor urmăreau emisiunea 
pentru tineret, ceea Ce, nu 
făceau cu așa-zisele emisiuni 
„pentru toți". Important este 
ca emisiunea să fie intere
santă, bine făcută, condiții 
în care nimeni nu se vă sitnți 
îndepărtat din fața aparatu
lui două ore pe săptămină. 
Concepția asupra emisiunii 
(seară pentru tineret în locul 
serii despre tineret) va face 
să fie alungat și sentimentul 
de răceală, totală în unele 
cazuri, în raporturile cu tine
rii, manifestat în prezent. A- 
ceastă concepție pune însă — 
atît că viziune politică, dar 
mai ales ca realizare concret- 
profesională —- multe alte 
probleme importante.

PREZENȚA U.T.C.-ului. 
Este o problemă pe care o 
socotim fundamentală și. tre
buie să mărturisim, temerea 
unor realizatori că vorbind 
despre U.T.C. nu ne-arn mai 
adresa „tuturor tinerilor" ni 
«e pare lipsită de orice ar
gumentație într-un moment 
în care organizației comunis
te a tinerilor ii revine sar
cina organizării activității în
tregului tineret. (Urmarea ? 
In emisiunea de săptămină 
trecută numele organizației 
U.T.C. n-a fost pronunțat nici 
măcar în treacăt, crezîn- 
du-se, probabil, că a prezenta 
niște boxeri buni, un tîrtăr 
cu pasiuni exiraprofesîonale 
sau niște scafandri care-șî 
fac datoria înseamnă, indi
rect. a vorbi despre U.T.C. ’.). 
Noi credem, dimpotrivă, că ° 
„seară pentru tineret" la te
leviziune nu poate fi deciț o 
Seară organizată sub egida 
U.T.C.-ului (adică exact cum 
Se și petrec lucrurile în rea
litate). prezența organizației 
de tineret, rolul Ci, inițiati
vele ei. acțiunile membrilor 
și activiștilor ei trebuind să 
fie pe tot parcursul și nu nu
mai în anumite capitole pe 
deplin manifeste.

FORMULA EMISIUNII. 
Una dintre cauzele care duc, 
după opinia noastră, la dis
tanța pe căre tinerii tele
spectatori o remarcă între ci 
și ceea ce se petrece Pe mi
cul ecran se găsește în for
mula însăși a emisiunii, a- 
semănătoare în bună măsură 
cu programul cinematografu
lui de .filme documentare 
„Titnpurf noi". Dar o reuniu
ne de scurt-metraje (dintre 
care multe lucrate in grabă) 
nu înseamnă ceea ce publi
cistic numim „o emisi
une", și încă una pentru ti
neret ! Este inexplicabil în a- 
cest sens de ce televiziunea a 
renunțat la o practică ce s-a 
bucurat de mare succes — 
formula de „club", care avea 
indiscutabilul avantaj de 
a realiza un dialog viu între 
invitații sau eroii emisiunii 
și telespectatorul transfor
mat astfel într-un participant 
la schimbul de informații și 
idei, principalul obiectiv al 
unei asemenea întreprinderi. 
Studiul celor mâi bune reu-

Cursuri pentru radio-amatori
Anul acesta radio-clubul cen

tral și radio-cluburile județene 
organizează incepînd din această 
lună noua serie de cursuri 
de inițiere în radioamatorism. 
Pe o durată de 6 luni cursanții 
— se pot înscrie tineri de ori
ce virstă și profesie — în lecții 
serale de două ori pe săptămî- 
nă, vor avea prilejul să-și în
sușească cunoștințe de radio- 
tehnică care să le permită con
strucția de aparate de radio- 
emisie și radio-recepție precum 
și exploatarea acestora. în ca

șite anterioare, transmisia 
pe viu (măcar pentru o parte 
din program) oferă și alte a- 
vantaje : emisiunea devine 
mai convingătoare, mtilt mai 
densă, capătă un ritm mai 
alert, duce la economii (fil
mele sînt în prezent foarte 
lungi, uneori pînă la 20—30 de 
minute, ceea ce este enorm 
atîta timp cit se știe că un 
subiect înregistrat pentru un 
asemenea gen de 
siuni nu trebuie 
șească deeît prin 
7—8 minute).

ACTUALITATEA 
SIUNE.

transmi
să depă- 
excepție

care să pună în va- 
idei. Ritmul, plasticifa- 
varietatea, densitatea 
a unei emisiuni sînt 
unei astfel de concep- 
a unei astfel de aeti- 

Credem că ..Seara 
trebuie să

ÎN EMI-
Cu unele excepții 

ea este o „actualitate în ge
neral", ținta realizatorilor 
fiind mai degrabă să acțio
neze „în cadrul epocii", de- 
cit al săptămînii sau lunii de 
transmisie, unele noutăți 
(stadiul lucrărilor de muncă 
patriotică la zi etc.) fiind 
introduse adesea la cerere, 
cu prilejul vizionărilor. Ni 
se păre, astfel, cti totul inex
plicabil făptui că un eveni
ment cum este cel prilejuit 
de împlinirea a 2 ani de la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 nu i-a 
preocupat decît, poate, tot în 
mod indirect pe realizatorii 
emisiunilor din ultimele săp- 
tămiiii. Să fie, oare, firesc să 
nu se vorbească cu această 
ocazie nimic despre un pro
gram edueativ care vizează, 
după ctim se știe, generația 
tinără in primul rind ? Dar 
asemenea întrebări pot fi 
puse și cu privire la alte 
evenimente, cele legate de 
activitatea la zi a organiza
țiilor U.T.C. în primul rind. 
Și în acest eaz formula emi
siunii, utilizate în prezent, 
credem că limitează posibi
litățile redacției de a folosi 
noutatea, de a o transmite 
la timp. Rubrici foarte 
scurte, telegrafice s-ar pu- 
teâ integra perfect unui su
mar mai bogat din care să 
tiu lipsească nici reportajul, 
nici portretul, nici foiletonul, 
dar nici dialogul aprins, vi
zita în redacție a unor oas
peți străini, precum și nou
tățile tehnice, muzicale, 
sportive etc.

REGIA. O emisiune care 
durează mai mult decît un 
program normal la un cine
matograf (în fapt : 136 mi
nute) nu poate, după cunoș
tințele pe care le posedăm, 
a avea șanse de succes decît 
dacă beneficiază și de o con
cepție regizorală adecvată. 
Iar un regizor serios al u- 
nei seri pentru tineret va 
invita pe telespectatori la 
un program conceput minut 
cu minut, evitînd momentele 
plictisitoare, căutînd formule 
din care să scoată efecte și 
prin 
loare 
tea, 
chiar 
opera 
ții și 
vități.
pentru tineret*  ___
dispună de regizorii ei care, 
printr-o bună colaborare cu 
redacția, să semneze fiecare 
emisiune ca pe o creație. 
Altfel. improvizațiile gen 
colecție de filme documen
tare nu pot reține un tînăr 
două ore în fața aparatului... 
PREZENTATORII. Rolul lor 
într-o emisiune 
neret este 
mabil.
poală 
Să nu fie simple statui fru
moase. Să știe să se miște, 
să zîmbească, să pună între
bări, să ajute pe cel care se 
află în fața lor. Să nu fie 
simpli membri într-un pre
zidiu căre are doar sarcina 
să dea cuvîntul unuia sau 
altuia (ceea ce se cam in- 
timplă !). Dar ei trebuie și 
ajutați de un regizor, îndru
mați și pregătiți în acest 
scop, nu așezați pur și sim
plu la o masă sub niște re
flectoare...

în sfirșit. ECHIPA (de re- 
dactpri). Am privit emisi
unea de săptâmîna trecută 
și î-am urmărit pe reporterii 
care au apărut pe ecran. 
Stîngăcîile nc-am întrebat, 
au măcar justificarea tine
reții ? Pentru cei pe care 
i-am văzut. în nici un caz. 
N-ar trebui o grijă pentru 
ca reporterii serii pentru 
tineret să fie tineri într-a- 
devăr, pentru a putea vorbi 
cit tinerii ea între colegi, de 
la egal la egal ? Noi credem 
că da, deși mai credem că 
televiziunea ar trebui să mai 
aducă în aceeași echipă mă
car 1—2 dintre ' ' 
cele mai bune 
tori. Astfel s-ar 
creștere a celor 
într-o companie 
prestigiu, iar la 
pusă în titlul acestui articol 
s-ar putea răspunde simplu: 
„Seara pentru tineret" ar 
putea fi, intr-adevăr, o... 
seară pentru tinerei.

pentru ti- 
aproape inesti- 

Dar ei trebuie să 
comunica cu tinerii.

cadrele sale 
de realiza- 

asigura o 
mai tineri 

de nivel și 
întrebarea

EUGEN FLORESCU 

drul cursurilor vor putea de a- 
semenea să-și însușească radio- 
telegrafie și legislația privind 
activitatea de radio-amatori.

După terminarea cursurilor 
absolvenții pot primi direct au
torizația de radio-receptor : rea 
de emițător puțind să o obțină 
după trecerea unui examen în 
fața unei comisii de resort.

Avînd în vedere că noile 
cursuri vor începe la radio- 
clubul central la 25 noiembrie 
a.c., doritorii se mai pot ineă 
înscrie la sediul acestuia din 
str. dr. Staicovici nr. 44.
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Primiri la C.C. al P.C.R
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit următoarea telegramă 
din partea președintelui ROMESH CHANDRA ;

în numele a peste trei mii de participant la Congresul Mon
dial al Forțelor Păcii, reprezentanți ai 143 de țări, ai 120 de or
ganizații internaționale și a mai mult de 1 200 organizații națio
nale, avem onoarea de a exprima Excelenței Voastre gratitudi
nea noastră profundă pentru mesajul dumneavoastră, care a fost 
o imensă sursă de încurajare pentru Congresul nostru.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Ecuador, general GUILLERMO RODRIGUEZ LABA, 
următoarea telegramă :

Exprim Excelenței Voastre profundele mele mulțumiri pentru 
prieteneasca și amabila dumneavoastră telegramă de salut și vă 
reînnoiesc, totodată, sentimentele celei mai înalte considera
tion i.

Fără îndoială, vizita dumneavoastră în Ecuador a însemnat o 
mai mere colaborare și prietenie între popoarele noastre și o 
dezvoltare a bunelor relații dintre cele două țări.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUSESCU, a trimis președintelui Republicii 
Turcia, FAHRI KORUTURK, următoarea telegramă :

Vestea încetării din viață a mamei Excelenței 
întristat profund. Vă rog să primiți compasiunea 
condoleanțe pentru pierderea suferită.

Tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste 
a primit marți dimineața pe 
G.A. Tovstonogov, artist al po
porului al U.R.S.S., laureat al 
Premiului Lenin și al Premiului 
de Stat, conducătorul artistic 
al Teatrului Mare Academic de 
dramă „Maxim Gorki” din Le

it
Marți, tovarășul Cornel Bur

tică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit dele
gația Partidului Comunist din 
Belgia, condusă de Noella Di- 
nant, membru al C.C. al P.C.B., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a efectuat o vizită de studiu în 
domeniul sănătății publice.

★

ningrad, împreună 
tiști de frunte ai 
colectiv.

La primire, care 
rat într-o atmosferă 
a participat 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

A fost, de asemenea, prezent 
N. A. Netesov, consilier cultu
ral al Ambasadei U.R.S.S. 
București.

♦
La primire au participat 

varășii Theodor Burghele. 
nistrul sănătății, și Ghizela 
Vass. membru al C.C. al P.C.R..

Întilnirea, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, 
a prilejuit un schimb de 
formații privind preocupările , 
tuale ale celor două partide 
domeniul politic, economic 
social.

cu alți ar- 
reputatului

s-a desfășu- 
cordială, 

Ion Dodu Bălan, 
al

la

to
rni-

in- 
ac- 

i în 
și

Voastre m-a 
și viile mele

Vizita ministrului afacerilor

Județul Sibiu a îndeplinit 
planul producției

industriale pe primii
3 ani ai cincinalului

Funeraliile tovarășului
Constantin Doncea

Marți dimineața, a plecat la 
Paris o delegație a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu". condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului de conducere și rec
tor al academiei, care, la invi
tația Centrului de studii și cer
cetări marxiste și a Institutului 
„Maurice 
C.C. al 
Francez, 
Franța.

La sosirea pe aeroportul Le 
Bourget delegația a fost întîm- 
pinată de Jean Buries, membru 
al C.C. al P.C.F., director al 
Institutului ..Maurice Thorez”, 
Nicolas Pasquarelli, secretar ge
neral al Centrului de studii și 
cercetări marxiste. A fost pre
zent Constantin Flitan, ambasa
dorul României la Paris.

Thorez* 4 de pe lingă 
Partidului Comunist 
va face o vizită în

de- 
din

Uniunii Gene-O delegație a 
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R.. a 
plecat, marți, la Havana pentru 
a participa la cel de-al XIII-lea 
Congres al Centralei Oamenilor 
Muncii din Cuba.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Stuparu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Paul Nagy, 
secretar al Consiliului Central, 
de activiști ai sindicatelor.

A fost, de asemenea, prezent 
ambasadorul Cubei la Bucu
rești, Nicolas Rodriguez Astia- 
zarain.

externe al Israelului
Marți dimineața, George Ma

covescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, și Abba Eban, minis
trul afacerilor externe al Israe
lului, au continuat convorbirile 
consacrate examinării relațiilor 
bilaterale, precum și în legătură 
cu situația din 
piat.

Au 
ci ale 
zente 
biri.

Orientul Apro-

luat parte 
române și

la precedentele convor-

persoanele Ofi- 
israeliene pre-

alMinistrul afacerilor externe 
Israelului, Abba Eban, a sosit, 
marți seara, la Brașov.

în onoarea oaspetelui, Con
stantin Drăgan, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular județean Brașov a ofe
rit un dineu.

Au participat Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, oficialități locale, pre
cum și personalitățile israeliene 
care-l însoțesc pe oaspete în 
vizita sa in țara noastră.

Oamenii muncii din uni
tățile economice ale județului 
Sibiu — români. germani, 
maghiari — au îndeplinit, în 
ziua de 6 noiembrie, planul 
producției industriale pe pri
mii 3 ani ai cincinalului.

Cu acest prilej, Comitetul 
județean Sibiu al P.C.R. a 
adresat o telegramă Comite
tului Central al 
lui, tovarășului 
CEAUȘESCU. în care se 
spune : Avansul obținut asi
gură realizarea, pînă la sfir- 
șitul acestui an. a unei pro
ducții suplimentare de peste 
2.5 miliarde lei.

Statornicind eficiența drept 
coordonată esențială a activi
tății lor productive, sub în
drumarea permanentă a or
ganelor și organizațiilor de 
partid — se scrie în conti
nuare în telegramă — între
prinderile și unitățile econo
mice sibiene și-au diversifi
cat nomenclatura de fabri
cație. au asimilat produse și 
utilaje cu parametri tehnico- 
economici superiori și com
petitivi, cu consumuri redu
se de metal și combustibil.

O preocupare permanentă 
a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din industria 
județului o constituie îmbu
nătățirea calității produselor, 
activitate pe care ne-am pro
pus să o intensificăm în sco
pul înfăptuirii exemplare a. 
prețioaselor dumneavoastră 
indicații, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cuprinse în scri
soarea adresată comitetelor 
județene de partid cu privire 
la ridicarea calității și nive
lului tehnic al producției.

Partidu-
NICOLAE

care

Marți dimineața, membrii 
legației Grupului brazilian 
Uniunea interparlamentară, con
dusă de senatorul Paulo Fran
cisco Torres, președintele Con
gresului Național și al Senatu
lui din Brazilia, au făcut o vi
zită la Consiliul popular al mu
nicipiului București, unde s-au 
intilnit cu Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei, și 
cu membri ai Consiliului popu
lar al municipiului.

In timpul discuției, care a a- 
vut loc cu acest prilej, oaspeții 
au luat cunoștință de activita
tea pe care o desfășoară Con
siliul popular municipal pentru 
dezvoltarea economică, social- 
culturală și edilitar-gospodă- 
rească a Bucureștiului.

în aceeași zi, delegația parla
mentară braziliană a vizitat Mu
zeul de istorie al Republicii So
cialiste România. Parlamentarii 
brazilieni au fost însoțiți de Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., și de Federico Carlos 
Carnauba, trimis extraordinar șl 
ministru plenipotențiar al Bra
ziliei la București.

Tovarășul George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, a 
primit, marți, la Ministerul Afa
cerilor Externe. în vizită de 
prezentare, pe B. R. Devarajan, 
reprezantant în România al Pro
gramului Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare. La primire a 
luat parte Fuad K. Mohammed, • 
reprezentant ad-interim al Pro
gramului la București.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

Astăzir in Cupele
europene la fotbal

• Universitatea Craiova—Standard Liege
• Atletico Madrid—Dinamo București

Astăzi se desfășoară partidele 
retur din cadrul turului II al 
Cupelor europene la fotbal.

Pe stadionul central din 
Craiova, în cadrul „Cupei 
U.E.F.A.”, formația Universiia- 
tea Craiovâ va primi replica 
echipei Standard Liege, în fața 
căreia a pierdut în primul meci 
cu scorul de 0—2. Fotbaliștii 
craioveni. care în utimul meci 
de campionat au surclasat cu 
5—0 pe C.F.R. Cluj, sînt deciși 
sa refacă handicapul de două 
goluri, dar sarcina lor este di
ficilă, cunoscută fiind valoarea 
jucătorilor echipei belgiene. Par
tida va începe la ora 14.30 și 
va fi transmisă de posturile 
noastre de radio si televiziune.

În „Cupa campionilor euro
peni”, echipa Dinamo Bucu
rești va juca la Madrid, în 
nocturnă, cu formaația locală, 
Atletico, una din fruntașele cam
pionatului spaniol. învingătoa-

for-re în primul joc cu 2—0, 
mafia Atletico Madrid păstrează 
prima șansă pentru calificarea 
în turul următor al competiției.

Dintre celelalte " ‘ 7-’
gramate, cele mai echilibrate se 
anunță .............. _
Dresda — Bayern Miinchen (in 
tur 3—4). F. C. Liverpool — 
Steaua Roșie Belgrad (1—2), 
Zaria Voroșilovgrad — Spârtak 
Trnava (0—0), Ujpest Dozsa — 
Benfica Lisabona (1—1), Ț.S.K.A. 
Sofia — Ajax Amsterdam (0—1) 
— în „Cupa campionilor eu
ropeni" : Sporting Lisabona — 
Sunderland (1—2). Olympique 
Lyon — Paok Salonic (3—3) și 
Rapid Viena — A. C. Milan 
(0—0) — în „Cupa cupelor” și 
Hibernian Edinburg — Leeds 
United (0—0), B. K. O. 3 Co
penhaga — Dinamo Kiev (0—1) ; 
Twente Enschede — Panahaiki 
Part Patras (1—1) — în „Cupa 
U.E.F.A.**.

jocuri prc-

întâlnirile : Dynamo

MERI
SUCCESUL ȘAHISTEI MAR

GARETA JUNCU
• Cea de-a 7-a ediție a tur

neului internațional feminin de 
șah de la Halle s-a terminat cu 
victoria maestrei românce Mar
gareta Juncu. care a realizat 
un procentaj excelent : 9 punc
te din 11 posibile. De remarcat 
că șahista româncă nu a cu
noscut înfrîngerea în acest 
Concurs în care a cîștigat șapte 
partide și le-a remizat pe ce
lelalte patru.

Margareta Juncu. în vîrstă de 
22 de ani, proaspătă absolven
tă a Facultății de filologie din 
Cluj, î$i înscrie în palmares pri
mul succes internațional, afir- 
rnîndu-se ca una din speranțele 
autentice ale șahului feminin 
românesc.

Pe locurile următoare s-au 
clasat Kașabrișvili (U.R.S.S.) — 
8 puncte, Hofmann (R.D. Ger
mană) — 7 puncte, Just (R.D. 
Germană) — 6.5 puncte, Ere»o- 
va (Cehoslovacia) — 6 puncte, 
Honfi (Ungaria) și Bdttcher 
(R. D. Germană) — 5,5 puncte 
etc.

La acest turneu au participat 
12 jucătoare din șapte țări.

D I A N
• în ziua a doua a „Dinamo-

viadei” de volei care se desfă
șoară în sala Dinamo din Capi
tală au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: feminin: Am- 
rokan (R. P. D. Coreeană) — 
Dozsa (Ungaria) 3—1: Dinamo 
(U.R.S.S.) — Ruda Hvezda (Ce
hoslovacia) 3—1: Dynamo (R.D. 
Germană) — Gwardia (Polonia) 
3—0: Levskj Spartak (Bulgaria) 
— Dinamo (România) 3—2;
masculin: Gwardia (Polonia) — 
Dozsa (Ungaria) 3—1: 
Hvezda (Cehoslovacia) — 
Spartak (Bulgaria) 3—1: 
(România) — Amrokan 
Coreeană) 3—0.

• în cadrul turneului 
national de șah de la 
s-au disputat partidele 
rupte în rundele anterioare. 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu l-a învins pe Rodolfo 
Cardoso (Filipine) și a pierdut 
la Ștefano Tatai (Italia).

Liderul clasamentului. după 
14 runde, este Bent Larsen cu 
12 puncte, urmat de Liuboj.2:- 
vici — 11 puncte, Kavalek — 
10,5 puncte, Gligorici — 9 punc
te, Florin Gheorghiu și Lom
bardy — 8,5 puncte, Tatai — 
8 puncte, Ivkov — 7,5 puncte etc.

Ruda 
- Levski 
Dinamo 
(R.P.D.

inter- 
Manila 
între-

Marți, au avut loc în Capita
lă funeraliile tovarășului Con
stantin Doncea, vechi militant 
al mișcării comuniste și munci
torești din țara noastră, care, 
prin activitatea sa îndelun
gată, neobosită și devotată în 
rîndurile Partidului Comunist 
Român, a adus o contribuție de 
seamă la triumful ideilor socia
liste, la opera de făurire a noii 
orînduiri pe pămîntul României.

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Constantin Doncea 
a fost depus pe un catafalc la 
clubul C.F.R. „Grivița Roșie".

Pe un panou îndoliat se afla 
portretul defunctului. Pe perne 
de catifea vișinie erau rînduite 
ordinele și medaliile românești 
și străine, cu care a fost distins, 
ca semn al înaltei aprecieri a 
activității desfășurate timp 
mulți ani, a meritelor sale 
lupta împotriva asupririi și ex
ploatării capitaliste.

în jurul catafalcului au fost 
depuse coroane de flori din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului de Miniștri, 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetului municipal 
București al P.C.R. și Comitetu
lui Executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, 
Comitetului foștilor luptători an
tifasciști, Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul 
antifascist, Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare și A- 
pelor. Uniunii Scriitorilor, între
prinderii mecanice de material 
rulant și uzinei de utilaj chimic 
„Grivița Roșie”, locuitorilor co
munei natale — Cocu, I.A.S. 
Ograda și a altor întreprinderi 
și instituții din întreaga țară.

în cursul dimineții, numeroși 
cetățeni au venit la catafalc spre 
a aduce un ultim omagiu defun
ctului.

La catafalc au făcut de gardă 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri și Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, vechi militanți ai parti
dului, ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, activiști de par
tid și de stat și ai organizații
lor obștești, reprezentanți ai u- 
nor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori.

în fața catafalcului au. păstrat 
un moment de reculegere tova
rășii Emil Bodnaraș, Gh. Pană, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgă- 
nescu, Gh. Stoica, Chivu Stoica, 
Miron Constantinescu, Ion Po
pescu Puțuri.

Conducătorii de partid și de 
stat au prezentat condoleanțe fa
miliei celui dispărut.

Sicriul a fost scos din clubul 
C.F.R. Grivița Roșie și depus pe 
un catafalc aflat pe platoul din 
fața clădirii. O companie mili
tară cu drapel îndoliat a pre-

de
în

zentat onorul. Fanfara militară a 
intonat marșul funebru.

La mitingul de doliu care a 
avut loc au luat parte membri 
âi C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, de- 
putați, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale. organizații de masă și 
obștești, un mare număr de ce
tățeni ai Capitalei.

A luat cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Co
misiei Centrale de Revizie a 
Partidului Comunist Român, care 
a spus între altele : Cu inimile 
îndurerate conducem pe ultimul 
său drum pe tovarășul Constan
tin Doncea. Figură luminoasă de 
muncitor înaintat, el s-a legat 
prin toate fibrele fiinfei sale de 
năzuințele și lupta clasei mun
citoare. Din fragedă tinerețe, ca 
muncitor la Depoul C.F.R. — 
Pitești, și apoi la Atelierele 
C.F.R. „Grivița" din București, 
uzină cu vii și puternice tradiții 
revoluționare, el și-a contopit 
viața cu cauza nobilă a eliberă
rii oamenilor muncii de exploa
tare și asuprire, cu lupta aprigă 
împotriva pericolului fascist și a 
înfeudării tarii monopolurilor 
străine. însușirile lui de luptător 
neînfricat pentru interesele mun
citorimii s-au reliefat în chip 
deosebit în timpul marilor bătălii 
de clasă din anii 1929—1933, 
cînd a participat activ la orga
nizarea și conducerea luptei ce
feriștilor din Capitală. în focul 
acestor lupte s-au călit trăsătu
rile sale înaintate de activist al 
partidului — încrederea sa în 
forțele revoluționare ale poporu
lui român, curajul și neînfricarea 
în lupta pentru cauza dreaptă a 
clasei noastre muncitoare. în 
continuare, vorbitorul s-a referit 
la anii de luptă revoluționară, 
la activitatea antifascistă depusă 
de militantul comunist Constan
tin Doncea. ca luptător în bri
găzile internaționale pentru apă
rarea Spaniei republicane în anii 
1936—1939, precum și în lupta 
de partizani pe care a organi
zat-o în munții Gorjului, din în
sărcinarea partidului nostru, pen
tru alungarea ocupanților hitle- 
Hști. In anii revoluției populare, 
cînd Partidul Comunist Român 
a desfășurat o clocotitoare activi
tate pentru făurirea noii orîn- 
duiri, Constantin Doncea a în
deplinit, cu aceeași hotărîre și 
pasiune care îl caracterizau, di
ferite sarcini în cadrul organe
lor de partid și de stat. Pretu
tindeni a pus cu abnegație apti
tudinile sale organizatorice, pri
ceperea și bogata sa experiență 
în slujba partidului, a construi
rii socialismului în patria noas
tră. Constantin Doncea — a spus 
în încheiere vorbitorul — plea
că dintre noi în momentele în 
care poporul român se află pe 
treptele unor împliniri, cărora el 
lfe-a închinat întreaga sa viață, 
în aceste clipe de adîncă dure
re, cînd ne luăm un ultim ră
mas bun, urmînd pilda dăruirii 
tale, ne exprimăm încă o dată 
hotărîrea noastră nestrămutată 
de a pune și mai departe for-

memo

PROGRAMUL I

Duminică, la Institutul politehnic din Capitală, a fost o animație deosebită. La inițiativa Consiliului Asociației Studenților Comuniști. 
240 studente și 600 studenți și-au dat întilnire pentru a se întrece într-o competiție de masă atractivă și reconfortantă: „Crosul tineretului'

STARE DE ASEDIU t Drumul 
Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20.15) ; Giu- 
lești (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

o AFACERE PE CINSTE ; Pa
cea (orele 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Fla
căra (orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIUBULKA : Vitan (orele 16 ; 18 ; 
20).

ACEA PISICA BLESTEMATA î 
Munca (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

INFAILIBILUL RAFFLES : Cos
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

DREPTUL DE A IUBI : Rahova 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

MIERCURI, 7 NOIEMBRIE 1973
DOI PE UN BALANSOAR î 

Gloria (orele 9 ; 11,15; 13,30;
15.45 ; 18,15 ; 20,30) ; Modern (o- 
rele 9 ; 11,ÎS ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30}.

„100 DE LEI- : Scala (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT" : Capitol (orele 9,30 ;
11.15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Patria (orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15) ; București (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Favorit 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 : 20,30).

BUNA SEARA. 1 
CAMPBELL : Luceafărul 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
Festival (orele 8,45 ; 11.15 j
15 : 18.30 ; 21).

NUNTA : Central (orele
11.30 ; 13.45 ; 16 : 18,15 ; 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
H1LL ; victoria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR ! 
Doina (orele 12,15 ; 15,45 ; 19,15)
Program de desene animate (orele
9.45 : 11).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Lumina (orele 9; 11,15 ;
13.30 : 16; 18,30 : 20,45).

DESPRE O ANUME FERICIRE î 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Miorița (orele 
9 : 11,15 ; 13.30 : 15,45 ; 18 ; 20,15).

MAFIA ALBĂ : Excelsior (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30) ; Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,30 : 20,45).

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

LUPTA DUPĂ VICTORIE : 
Popular (orele 15,30 ; 19).

ADIO ARME : Timpuri Noi (o- 
rfcle 9.45 — 19 în continuare).

ȘAPTE ZILE : Progresul 
16 ; 18 ; 20).

PARADISUL: Buzeștl
9 ; 11.15 ; 13,30 î 16 ; 18,15 ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ;
15.45 18 ; 20,15).

ALBĂ CA ZĂPADA SI 
ȘAPTE PITICI ; Flamura 
9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 : 18.15 ;

CONSPIRAȚIA : Viitorul 
le 15,30 : 18 : 20,15).

CU CĂRȚILE PE FATA î 
(orele 9 : 11.15 ; 13,30 ; 15.45 J 
20,30) ; Tomis (orele “ : 
13.30 : 15.45 ; 18,15 ; 20.30).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO : 
Dacia (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19.15).

EFECTUL RAZELOR 
ASUPRA CRĂIȚELOR : 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ;

20.15).

DOAMNA 
(orele 

20.45) ; 
13.30 ;

9,15;

(orele

(orele 
30.30) ;

13,30 :

CEI 
(orele 
20.30). 
(ore-

Opera Română : SPĂRGĂTO
RUL DE NUCI — ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : SINGE VIENEZ
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„T.L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
PRIZONIERUL DIN MANHATTAN
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) ; 
CASA DE MODE — ora 20 ; Tea
trul de Comedie : PREȘUL — ora 
20 ; Teatrul „C.I. Nottara“ (Saia 
Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 20 ; Teatrul 
Mic : PHILADELPHIA EȘTI A 
MEA — ora 19,30 : Teatrul „Ion 
Vasilescu" : FII CUMINTE. CRIS- 
TOFOR ! — ora 19.30 ; Teatrul ,,C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : LA SA
VOY, BOEMA — ora 19.30 ; Tea
trul Giulești : Teatrul Mare Aca
demic de dramă „Maxim Gorki" 
din Leningrad : A TREIA GARDĂ
— ora 20 : NOTA ZERO LA
PURTARE — ora 16 ; 
Ua ““
TRA
LUCENSES" 
ora 20 ;
Română : 
ZICĂ 
NEASCĂ 
„Globus"
— premieră

NOTA
_____  ora 16 ; A.R.I.A. 
Ateneul Român) : ORCHES- 

DE CAMERĂ „MUSICI 
Italia — 

..Rapsodia 
' DE MU- 

ROMA- 
Circul

CAMERĂ 
din 1 

Ansamblul 
CONCERT 

POPULARĂ 
— ora 19,30 ;

: GALA ACROBAȚILOR 
ora 19,30.

PROGRAMUL III

9 :

Volga
18.15 ;
11.15 ;

GAMMA
Fioreasoa
Arta (0- 

Bucegi
țoreie m ,
rele 15,30 : 18 : 
(orele 15,30 : 18 . ____

CU TOATE ACESTEA : _____
Birt (orele 15.30 : 18 : 20.15).

Y—17 ACȚIONEAZĂ t Moșilor 
lorele 15.30 : 18 : 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Lira (orele 15.30 : 18 :
|?.15) ; Cotroceni (orele 15.30 ; 
W : 20.15).

TU EU : Crîngași (orele 15.30 : 
n : 20 15).PTSTCA JUNGLEI : Unirea (ore
le 15,45 : 18 ; 20,15).

Peren-

9,00 — Știri : 9,05 — Incognito
— program de varietăți muzica
le ; 9,55 — Melodia zilei. „Cin- 
tecul patriei ■mele" de D. Steli- 
an : 10,00 — Meri di an-club ; 11,00
— Știință și tehnică ; 11,10 — Pro
fil pe portativ — pianista Clara 
Haskil ; 11,30 — Geografie folclo
rică — Sălal ; 12,00 — Transmisi
uni directe din țară : 12.10 — Invi
tație în fonotecă ; 12,55 — Melo
dia zilei ; 13,00 — închiderea emi
siunii ; 17,00 — Știrile după-amie- 
zii ; 17.05 — Alo, Radio ! — mu
zică ușoară la cererea ascultăto
rilor ; 18,00 — Șapte ziile, șapte 
arte. Arte plastce : 18,10 — Du
blu recital — formațiile „Sin
cron" și ,,I Nomadi" ; 18.55 —
Melodia zilei : 19,00 în direct... de 
la Brașov. Seară culturală oferi
tă de revista Astra : 19.30 — Știri ; 
19,35 — Casa de discuri Philips ;

20 oo — Jurnale și memorii, 
viață de om așa cum a fost, de 
N. iorga : 21,00 — Radio-super- 
top — muzică ușoară de peste 
hotare ; 22,00 — Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport : 22,30
— Melodia zilei ; 22,35 — Vedete 
ale muzicii ușoare ; 23,15 — Poe
tica. Tineri poeți ; 23,20 — Stu
dioul muzicii contemporane ; 23,35
— 24,00 — Ultimele știri.

In jurul 
direct*  de 
de la parada

Oameni- , — r--- w__---- 1 dea
58-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. 10,30

9,00 Teleșcoală.
9.30 transmisiune
Moscova. Aspecte _ ... 
militară și demonstrația 
lor muncii, cu prilejui celei r*  - - — -
Socialiste din Octombrie.
Balet pe muzică de : Kaempfert, 
Fl. Bogardo, Taylor. 10,40 Cîntă 

......................... Române, 
răspunde 

S elecțiuni

corul Radioteleviziunii 
11,00 Municipalitatea 
bucuresteanului. 11,20 
din emisiunea : „Album dumini
cal". 12,00 Telejurnal. 14.10 Fotbal . 
Universitatea Craiova — Standard 
Liege (meci retur în Cupa 
U.E.F.A.). Transmisiune directă 
de la Craiova. 16,15 Muzică ins
trumentală cu orchestra „Ciocîr- 
lia". Dirijor Tudor Pană. 16,30 
Seâra televiziunii sovietice (I). 18.00 
Telex. 18.15 Steaua polară - 
misiune de orientare școlară și 
profesională. 18.35 „Doină, doină, 
cîntec dulce..." Iosif Pușchitâ, 
interpret al doinelor bănățene. 
18,50 Terra ’73. Știință și proble
mele lumii contemporane : Ali
mentația — o problemă la scară 
planetară. 19.20 1001 de seri : Meș
terul Drege-Tot. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotăritor. 20,00 Cîntecul 
săptămînii : „La noi". Interpre
tează Ruxandra Ghiață. 20.05 Te
leobiectiv. 20,30 Telecinemateca. 
Ciclul ..Regizori contemporani" : 
Claude Sautet. Filmul „Arma la 
stingă" — producție a studiourilor 
franceze. în distribuție : Lino Ven
tura. Sylva Koscina si Leo Gordon. 
Premieră pe țară. 22.00 Seara Te
leviziunii sovietice (ÎI). 22.40 
leiurnal. ____
Madrid — Dinamo București (meci 
retur în „Cupa campionilor eu
ropeni"). Repriza a Il-a. Transmi
siune directă de la Madrid.

e-

______ Te-
22,30 Fotbal : Atletico

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : 
Victor Babes (I). Film de montaj. 
20.30 Formații voCâl-instrumentăle 
de tineret : ..Mondial" — Bucu
rești și ..Flacăra ’73“ — Tași. 21.00 
Omul de lîngă tine. Maistrul Na*  
gy Carol — Erou âl Muncii So
cialiste. 21.25 Armonii intime. Mu
zică engleză veche cu 
Evans (tenor) și Cari ______
(chitară). 21.50 Din lirica univer
sală : ..Căci noi si veșnicia vorbim 
aceeași limbă". Em’siune de ver
suri. 22.05 ..O conferință" dună 
T. L. Caraeiale. Tn distribuție : 
Carmen Stănescu. Marcel Anghe- 
lescu și Sandu Sticlăru.

Zinfo. d 
Shavitz

Foto : VASILE RANGA

țele. și capacitățile noastre în 
slujba idealurilor revoluționare, 
cărora tu le-ai închinat întreaga 
viață. Adio, scumpul nostru to
varăș de muncă și de luptă !

Viața tovarășului Constantin 
Doncea, a arătat general-colonel 
Ion Coman, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., ca și a celorlalți mi
litanți comuniști, educați de 
partid în spiritul înaltelor idea
luri ale patriotismului fierbinte, 
ale umanismului, a fost un per
manent exemplu de înțelegere a 
comandamentelor înaintate ale 
epocii. Pătruns de înalt spirit 
revoluționar, Constantin Doncea, 
pentru care înfăptuirea ideilor 
de eliberare socială, împotriva a- 
supririi și exploatării, se împle
tea organic — ca în întreaga po
litică a partidului nostru — cu 
sentimentele solidarității frățești 
față de oamenii muncii din alte 
țări, cu luptă 'împotriva fascis
mului și războiului, s-a înrolat 
alături de alți comuniști și anti
fasciști români în brigăzile in
ternaționale, luptînd. pe Ebru și 
în Catalonia, pentru apărarea 
Spaniei republicane. In timpul 
celui de-al doilea război mondial 
a îndeplinit o serie de misiuni 
cu caracter politic și militar. 
Constantin Doncea și-a servit pa
tria și în înaltele funcții deți- 
nutp în cadrul armatei. Ca ge
neral, comandant al apărării an
tiaeriene a teritoriului, el a pro
bat pretutindeni măsura pasiu
nii și devotamentului său, capa
citatea de a sluji patria, de a o 
apăra. Viața lui dăruită poporu
lui, ca viața atîtor militanți ai 
partidului, exprimă virtuțile cele 
mai înalte ale comuniștilor 
în slujba clasei muncitoare, 
greșului și înfloririi patriei 
cialiste.

> Activitatea revoluționară__
fășurată de tovarășul Constantin 
Doncea, a arătat între altele Ion 
Popescu-Puțuri, directorul In
stitutului de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., i-au atras ura clase
lor dominante, represiunea orga
nelor de stat burgheze. Cuvîn
tul lui înflăcărat a răsunat cu 
dîrzenie în sălile tribunalelor 
militare din București și Craio
va, unde a apărat cu mult curaj 
nu numai cauza tovarășilor săi 
feroviari, ci pe a întregului po
por muncitor. El a îndeplinit în 
continuare noi sarcini încredin
țate de partid, participînd la 
luptele internaționaliste de pe 
cîmpiile Spaniei însîngerate. 
Continuînd lupta împotriva fas
cismului, în anii celui de-al doi
lea război mondial îl găsim în- 
deplinindu-și cu aceeași abne
gație și devotament sarcina în
credințată de partid ca luptător 
pentru eliberarea patriei de sub 
jugul fascist. După 23 August 
1944, cu același patos și hotă
rîre, tovarășul Constantin Don
cea îndeplinește sarcini de mare 
răspundere, adueîndu-st o im
portantă contribuție la democra
tizarea aparatului de stat, la în
tărirea puterii clasei muncitoare 
în alianță cu țărănimea. Visu
rile sale înaripate și-au găsit în
truchiparea în mările izbînzi do- 
bîndite de poporul român în 
efortul său constructiv de edifi
care a orinduirii socialisto ne 
pămîntul României. Figura lu
minoasă de comunist înflăcărat, 
activitatea ta neobosită vor ră
mâne, tovaiășe Doncea, pe veci 
întipărite în inimile noastre în
durerate.

Mitingul de doliu ia sfîrșit. 
Carul mortuar, însoțit de con
ducătorii de partid și de stat 
nrezenți la "ceremonie, de mem
brii familiei defunctului, de nu
meroși cetățeni, se îndrean‘.ă 
spre Monumentul eroilor luntei 
pentru libertatea nonorului $i a 
patriei, pentru socialism. Aici, o 
vardă militară prezintă onorul. 
Estd â'ntdnată ..Interna*iorala ‘\. 
Se trag salve de arme. Dună un 
moment de reculegere, sicriul cu 
corpul neînsuflețit âl tovarășului 
Constantin Doncea este eoborît 
în criptă.

puse 
pro- 

so-

(Agerpres)

ARGUMENTELE CELOR MA!
(Urmare din pag. I)

re corespunzătoare a muncii de 
la om la om in care activiștii 
asociației au rezolvat multe din 
cazurile studenților-problemă. 
întărirea frecvenței a dus im
plicit și la o pregătire profesio
nală. mâi ritmică, necesară pre
zentării la sesiunea de examene 
din vară. De asemenea, un rol 
substanțial în obținerea acestor 
rezultate l-a jucat îmbunătățire*  
practicii (în cadrul căreia s-au 
elaborat programe analitice spe
cifice și s-a urmărit cu exi
gență activitatea fiecărui stu
dent) și o mai bună demarare 
a activității in cercurile știin
țifice studențești (prin aborda
rea tematicii chiar de la înce
putul anului universitar)".

Gheorghe Banu, președintele 
Consiliului A.S.C. de la Facul
tatea de economie agrară, adău
ga : „Realizarea unor excursii 
de studii adecvate specificului 
viitoarelor noastre locuri de 
muncă și reactualizarea cursu
rilor, dublată de acoperirea 
acestora cu manuale editate in 
institut au fost prețioase ele
mente de sprijin în obținerea 
unor rezultate bune. Un fapt 
semnificativ ; la lucrările de di
plomă a căror tematică â fost 
inspirată în marea lor majori
tate de necesitățile producției 
nu s-a înregistrat decit o sin
gură notă de 7. restul califica
tivelor fiind bune și foarte 
bune”.

Și la Facultatea de îmbună
tățiri funciare concursurile pro-

în cadrul unor adunări festive, în aceste 
zile au fost conferite distincții institute
lor și facultăților fruntașe în 
profesional-științifică inițiată 
liul U.A.S.C. din Centrul 
București. Aseară, în prezența 
Constantin Boștină. președinte 
liului U.A.S.C.R., i-a fost acordată Diplo
ma de institut fruntaș pe țară, Institutu
lui agronomic „Nicolae Bălcescu" din 
Capitală, atît datorită saltului valoric 
înregistrat față de precedentul an uni
versitar, cît și pentru rezultatele obținu-

întrecerea 
de Consi- 
universitar 
tovarășului 
al Consi-

te pe ansamblul obiectivelor concursului. 
Tovarășul Marin State, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C. pe institut, a sublini
at hotărîrea tuturor studenților de 
păstra și în acest an locul fruntaș 
concretizarea inițiativelor menite să 
rească nivelul calitativ al pregătirii 
fesional-stiințifice â studenților, prin 
tărirea disciplinei liniversitare, prin
rirea aportului necesar unei cît mai bune 
integrări a învățâmîntului cu cercetarea 
și producția.

a-$i 
prin, 
spo- 
pro- 

în- 
spo-

BUNI

fesionale au contribuit la o pre
gătire mai bună pentru exa
mene. „Caracterul de masă al 
acestor concursuri, ne spunea 
studentul Nicolae Dobrescu. pre
ședintele consiliului A.S.C., a 
dus nu numai la ridicarea pro
centelor de promovați, dar și 
la diminuarea fluctuației, exis
tente în alți ani, la secția de 
subingineri. Creșterea rolului 
grupei în viața de organizație, 
imperativ stabilit 
Conferința a IX-a 
va continua $i în 
fie un principiu 
activității noastre .
care sperăm să depășească re
zultatele anului trecut".

La Institutul de medicină și 
farmacie, una din premisele 
succesului a constituit-o popu
larizarea corespunzătoare a o-

încă de la 
a U.A.S.C.R. 
acest an să 

de bază al 
profesionale

biectivelor concursului la nive
lul anilor $i grupelor de studii. 
..Apoi, ne spune Georgeta Zot- 
ter. vicepreședintă cu probleme 
profesional-științifice pe insti
tut, un puternic imbold în mun
că l-a constituit declararea lu
nilor martie și aprilie, drept 
luni ale celor mai bune rezul
tate la învățătură și ale frec
venței maxime. Aceasta nu în
seamnă că exigența colegilor a 
scăzut în perioada următoare. 
Am discutat in grupe și în ca
drul adunărilor generale, situa
ția studenților cu rezultate sla
be la învățătură, dar. in ace
lași timp, i-am popularizat și 
pe studenții merituoși, pe cei 
ale căror rezultate în pregătire 
ne fac cinste. Anul III-Farma- 
cie a organizat un concurs 
..Realități și perspective in do-

meniul fitoterâpiei bolilor can
ceroase", iar la Stomatologie s-a 
organizat un concurs similar in 
domeniul terapiei.

Reprezentanții asociațiilor în 
consiliile profesorale și în senat 
au abordat ferm problema docu
mentării prezentîndu-se liste de 
manuale necesare, manuale de
pășite, deteriorate sau insufi
ciente. Cu sprijinul rectoratului 
și decanatelor au fost, astfel, 
rezolvate în mare majoritate a- 
ceste cereri. La ultima sesiune 
a cercurilor științifice au fost 
prezentate 117 lucrări realizate 
de peste 250 de studenți. Note 
de 9 și 10 au obținut 37 la sută 
din numărul integraliștilor, pro
cent care la anul VI urcă la 
peste 60 la sută.

Pentru noi, insă, întrecerea 
nu s-a terminat, ea continuînd

în acest an. Se vor organiză co
lective de studenți care vor par
ticipa, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, cu sprijinul rectora
tului și al Direcției sanitare a 
municipiului București la reali
zarea planului de cercetare 
științifică prioritară a Direcției 
sanitare, vom organiza cuprin
derea studenților din anii V și 
VI, de la facultățile de medici
nă generală și pediatrie. în ca
drul acțiunii de vaccinare și in 
desfășurarea activităților practi
ce de salvare. Comisia profesio
nală va organiza cu ocazia Con
ferinței naționale a cercurilor 
științifice studențești un schimb 
de păreri privind sarcinile ac
tuale ale cercetării medicale 
studențești, cu participarea co
legilor de la celelalte instituie 
de medicină și farmacie din 
țară. Angajîndu-ne la îndepli
nirea acestor obiective, nu vom 
neglija însă făptui că numai 
o bună mobilizare a grupelor și 
anilor de studii poate aduce cele 
mai bune, rezultate în toate la
turile activităților specifice âle 
asociațiilor studenților comu
niști”.-

Ca o experiență comună se 
detașează faptul că instaurarea 
climatului de muncă responsa
bilă, â disciplinei universitare, 
absolut necesară .în pregătirea 
corespunzătoare â viitorilor spe
cialiști depinde în cea mai mare 
măsură de deplasarea centrului 
do greutate al activității asocia
țiilor studențești la nivelul gru
pelor și anilor de studii, prin
cipalele verigi ale vieții uni
versitare.



de peste hotare
Evoluția situației 

din Orientul Apropiat
Noi execuții

în Chile
LUCRĂRILE CONFERINȚEI

CAIRO 6 (Agerpres). — „Prin 
acuzațiile despre încălcările în
cetării focului de către Egipt, 
Israelul urmărește să justifice 
noi operațiuni militare împotri
va noastră" — a declarat pur
tătorul de cuvînt -al guvernului 
egiptean, Ahmed Anis. El a 
subliniat, de asemenea, „dele
gația, pentru Israel, de a se re
trage la liniile existente la 22 
octombrie a.c., data intrării în 
vigoare a primei încetări a fo
cului în zona Canalului Suez, 
și de a aplica rezoluțiile adop
tate recent de Consiliul de 
Securitate".

Ahmed Anis a subliniat că 
țara sa va respecta acordurile 
încheiate, înainte de începerea 
ostilităților, cu o serie de com
panii americane, pentru efectu
area de prospecțiuni petroliere 
sau pentru construirea conduc
tei Suez-Alexandria.

La rindul său, purtătorul de 
cuvînt militar egiptean, genera
lul Izzeddin Mokhtar. s-a refe
rit la pozițiile deținute de tru
pele egiptene la 22 octombrie, 
data intrării în vigoare a pri
mei încetări a focului în regi
une. „Nu încape nici o îndoială, 
a spus el, că fiecare parte cu
noaște liniile pe care le ocupă 
în acel moment". Totodată, 
purtătorul de cuvînt militar a 
declarat că „numai o parte a 
armatei a treia egiptene se află

pe malul oriental al Canalului 
Suez, grosul aflîndu-se pe ma
lul de vest". „Forțele israeliene, 
a adăugat Izzeddin Mokhtar, au 
violat permanent încetarea focu
lui, infiltrîndu-se și ocupind a- 
numite poziții, ceea ce a avut 
consecințe asupra alimentării 
și evacuării armatei a treia".

Purtătorul de cuvînt militar 
a declarat că, în conformitate 
cu acordul realizat prin inter
mediul Crucii Roșii Internațio
nale, „Egiptul a început pre- 
darea prizonierilor de război 
israelieni răniți", adăugind că 
Israelul nu a procedat la fel.

Miniștrii afacerilor externe 
ai țărilor membre.-ale Pieței 
comune, întruniți luni • și 
marți la Bruxelles, au adop
tat o declarație politică cu 
privire la situația din Orien
tul Apropiat.

în. textul oficial al decla
rației date publicității se 
subliniază, potrivit agehțMor 
France Presse și Reuter, că 
guvernele c"elor nouă țări 
membre ale C.E.E. au conti
nuat schimbul lor de ve
deri asupra situației din O- 
riențul Apropiat și că decla
rația adoptată nu reprezintă 
decit o primă contribuție din 
partea lor la căutarea unei 
soluții de ansamblu a pro
blemei.

Guvernele țărilor membre 
ale C.E.E. speră că, in urma 
adoptării rezoluției 338 din 22 
octombrie a Consiliului de 
Securitate, negocierile îtl; ve
derea restabilirii în Orientul 
Apropiat a unei păci juste și 
durabile, prin aplicarea inte
grală a rezoluției nr. 242 a 
Consiliului de Securitate, din 
noiembrie 1967, vor putea 
începe, in sfîrșit.

Guvernele „celor nouă“ 
opinează că un acord de pace 
trebuie să fie bazat, in spe
cial, pe următoarele puncte : 
inadmisibilitatea dobîndirii 
de teritorii prin forță ; ne
cesitatea ca Israelul să pună 
capăt ocupării teritoriilor pe 
care le menține din timpul 
conflictului din iunie 1967 ; 
respectarea suveranității, in
tegrității teritoriale și inde
pendenței tuturor statelor 
din regiune și a dreptului lor 
de a trăi în pace ; respecta
rea, de asemenea, a dreptu
rilor legitime ale populației*  
palestiniene.

lâZL
„Dezvoltarea și valo

rificarea în interesul 
propriu a merilor re
surse energetice se im
pune ca una din princi
palele imperative ale 
consolidării indepen
denței țărilor latino- 
ainericane". Această 
subliniere făcută de 
primul ministru al țării 
gazdă, Edgardo Mer
cado Jarrin, exprimă 
esența reuniunii din ca
pitala peruană a miniș
trilor energiei și petro
lului din 24 de țări 
tino-americane și 
zona Caraibilor...

la- 
din

DAMASC 6 (Agerpres). — 
Abdel Halim Khaddam, vicepre- 
mier și ministru de externe al 
Siriei, a declarat, la o confe
rință de presă, că sînt în curs 
eforturi serioase pentru convo
carea unei reuniuni arabe la 
nivel înalt.

După cum relevă agențiile 
de presă, ministrul de externe 
sirian a arătat că recenta întâl
nire dintre secretarul de stat 
american, Henry Kissinger, și 
adjunctul său, Mohamed. Za- 
karia Ismail, a avut loc 
la cererea părții americane și 
că scopul ei a fost „de a se 
proceda la un schimb de vederi 
asupra situației din Orientul A- 
propiat". Totodată, potrivit a- 
genției Associated Press, el a 
lăsat deschisă posibilitatea unei 
vizite la Damasc a secretarului 
de stat american, sau a adjunc
tului acestuia, Joseph Sisco.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al arma
tei israeliene, a arătat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că Is
raelul este gata să-i pună în 
libertate pe toți prizonierii de 
război egipteni răniți. De ase
menea, a spus el, „sîntem gata 
să procedăm la un schimb to
tal de prizonieri".

In legătură cu aceasta, purtă
torul de cuvînt a precizat că nu 
există nici o legătură între ce
rerea egipteană ca trupele 
raeliene să se reîntoarcă la 
niile de încetare a focului 
xistente la 22 octombrie 
schimbul de prizonieri.

Pe de altă parte el a decla
rat că. trupele egiptene dislocate 
pe frontul de la Canalul 
Suez și din Sinai au comis du
minică și luni, mai multe 'vio
lări ale încetării focului.

is-
li-

Și

Agențiiie internaționale de 
presă anunță că în Chile au 
avut Ioc în ultimele zile noi 
execuții în rindul adepților 
Unității Populare. în orașul- 
port Iquique, din provincia 
Tarapaca, fostul secretar re
gional al Partidului socialist, 
Fredy Gallegos, a fost exe
cutat împreună cu alți trei 
militanți de stingă, sub acu
zația de „înaltă trădare", in
fracțiune care în codul jus
tiției militare chiliene pri
vește doar persoanele care 
pe timp de război colaborea
ză cu trupele inamice. Ace
lași tribunal a condamnat 14 
susținători ai Unității Popu
lare, între care și fostul gu
vernator al provinciei Tara
paca, la 30 de ani închisoare. 
Un comunicat al juntei mi
litare anunță, de asemenea, 
alte șase execuții la Puerto 
Montt, sub aceeași acuzație 
de „înaltă trădare".

Sesiunea
Generale

PENTRU SECURITATE 
ȘI COOPERARE ÎN EUROPA

Comisiile pentru problemele 
politice și pentru cooperare eco
nomică ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa au audiat, marți, în șe
dințe speciale intervențiile re
prezentanților Republicii Arabe 

In conformitate cu hotărîrea 
Comitetului de coordonare al 
conferinței, pînă în prezent au 
exprimat punctele lor de vedere 
asupra problemelor securității 
și cooperării reprezentanții Al
geriei, Tunisiei și Israelului.

în intervenția sa, delegatul 
R. A. Egipt, ambasadorul Hus
sein Khallaf, a subliniat intere
sul țării sale pentru lucrările 
conferinței. El a subliniat pre-

a O.N.U.
Problemele dezarmării continuă să rețină atenția Comitetului 

politic al Adunării Generale, reprezentanții multor state expri- 
mîndu-și îngrijorarea față de lipsa de rezultate a negocierilor 
din cadrul conferinței Comitetului pentru dezarmare de la Ge
neva și insistînd asupra adoptării unor măsuri eficiente de înce
tare a cursei înarmărilor, de dezarmare nucleară.

Risipirea a sute de miliarde 
de dolari în scopuri militare a- 
larmează popoarele lumii, in 
special în acele state unde foa
mea și analfabetismul nu pot fi 
eliminate ca urmare a lipsei 
mijloacelor financiare, sublinia 
reprezentantul Cehoslovaciei, 
MILOS VEJVODA, în argu
mentarea imperativului frinării 
cursei înarmărilor.

F. E. BOATEN, reprezentantul 
Ghanei, s-a pronunțat pentru 
scoaterea negocierilor de dezar
mare din impas și trecerea la a- 
bordarea cu cea mai mare se
riozitate a prevenirii pericolului 
unui război nuclear, prin adop
tarea de măsuri eficiente de de
zarmare nucleară. Vorbitorul a 
arătat că acordurile încheiate 
pînă in prezent de marile pu
teri nu constituie măsuri de de
zarmare, fapt demonstrat de 
creșterea cheltuielilor militare, 
de menținerea stocurilor de

arme, de escaladarea cursei 
înarmărilor.

Aceeași problemă a fost abor
dată de ambasadorul Mexicului, 
ALFONSO GARCIA ROBLES, 
care arăta că Tratatul de nepro- 
liferare a armelor nucleare și 
cel vizind interzicerea experien
țelor nucleare în trei medii nu 
au avut consecințe pe planul de
zarmării.

ANTONIO ELIAS, reprezen
tantul Spaniei, s-a pronunțat in 
favoarea lichidării tuturor baze
lor militare, arătând că menține
rea prin forță a acestora pe te
ritoriile altor state. constituie o 
încălcare a prevederile Cartei 
O.N.U., o amenințare la adresa 
păcii și securității, un amestec 
în treburile interne ale statelor. 
Vorbitorul a declarat că Spania 
sprijină denuclearizarea Ameri
ca Latine și propunerea Româ
niei de transformare a Balcani
lor într-o zonă a păcii, lipsită de 
arme nucleare.

Școala intr-una din zonele eliberate din Mozambic

„Convenția de la Limatt Negocierile
de la Viena

u trecut 56 de am de la biruința Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, moment de deosebita 
importanța in istoria umanității. Nașterea primu
lui stat al muncitorilor și țăranilor pe a șasea 
parte a globului a reprezentat o măreață victorie

vederea inclusă în recomandă
rile finale ale consultărilor de 
la Helsinki referitoare la faptul 
că, întărirea securității în Eu
ropa nu este îndreptată împo
triva nici unui stat sau conti
nent și că ea va trebui să con
stituie o contribuție importantă 
la pacea și securitatea mon
dială.

El a subliniat necesitatea dez
voltării relațiilor pe multiple 
planuri între țările de pe con
tinentul european și țările ara
be riverane Mediteranei pe 
baza respectării principiilor și 
normelor de drept internațional, 
pentru statornicirea unui climat 
de pace, care să permită dez
voltarea și propășirea fiecărei 
națiuni.

în intervenția făcută în comi
sia pentru problemele economi
ce, reprezentantul R.A.E., rea
mintind legăturile economice 
tradiționale între țara sa și con
tinentul european, a expus 
principalele preocupări econo
mice ale R. A. Egipt și a subli
niat necesitatea dezvoltării și 
diversificării relațiilor de coo
perare economică, comercială și 
tehnico-științifică cu țările eu
ropene.

Au continuat, de asemenea, 
dezbaterile în subcomisia pen
tru principiile relațiilor dintre 
state, precum și în organul spe
cial de lucru, care a analizat, 
în continuare, proiectul elve
țian privind reglementarea paș
nică a diferendelor.

în subcomisia pentru aspecte
le militare ale 
fost examinate 
vind schimbul 
servatori la 
militare, în 
pentru întărirea 
creșterea 
nent.

în subcomisia pentru coope
rare industrială a continuat 
schimbul de vederi asupra pro
iectelor economice de interes 
comun, insistîndu-se, în special, 
asupra sectoarelor specifice în 
care acestea pot fi întreprinse, 
cum ar fi : resurse de energie, 
transporturi, telecomunicații 
etc.

în subcomisia pentru mediul 
înconjurător s-a încheiat prima 
rundă a dezbaterilor care au 
analizat domeniile și formele 
de cooperare privind mediul 
înconjurători

în continuarea dezbaterilor 
din subcomisia pentru educație 
a fost abordată problema coo
perării științifice, în special 
intre instituțiile de învățămînt 
superior. Cu acest prilej, dele
gatul țării noastre a prezentat 
poziția României în privința 
domeniilor și formelor de coo
perare științifică, subliniind ro
lul universităților, legătura din
tre învățămînt, cercetare și pro
ducție. El a prezentat concepția 
României asupra integrării a- 
cestor trei factori care devin, 
in mod necesar, din ce în ce 
mai legați între ei în societatea 
modernă. Apreciind pozitiv pro? 
punerile unor delegații. care vi
zează forme concrete de 
rare, delegatul român a 
lat o serie de sugestii 
dezvoltarea colaborării 
pene în domeniul cooperării 
științifice inter-universitare, in
clusiv cooperarea cu institute și 
laboratoare departamentale sau 
academice.

securității au 
modalitățile pri- 
reciproc de ob- 
marile manevre 
cadrul măsurilor 

încrederii și 
stabilității pe conti-

colabo- 
formu- 
privind 

euro-

a proletariatului, a maselor muncitoare din Ru
sia, sub conducerea partidului comunist făurit de Lenin.

In deceniile care s-au scurs de la acest eveniment, patria 
Marelui Octombrie s-a transformat într-un stat puternic și 
înfloritor, cu un potențial industrial de prim rang, cu strălu
cite realizări pe târîmul economiei, științei, culturii, al întregii însemnătate 
vieți sociale. In prezent, popoarele sovietice traduc cu succes 
în viață hotârîrile Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S., mun
cesc cu abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor actualului 
cincinal.

La toate aceste succese ale Țârii Sovietelor o contribuție 
deosebita aduce entuziastul sâu tineret, — milioanele de 
băieți și fete care își dedica energiile cauzei comunismului.

Tinăra generație din patria noastrâ, împreuna cu întregul 
popor, se bucura din inimă de victoriile oamenilor sovietici 
in construcția socialismului și comunismului și acordă o înaltă 
apreciere relațiilor tradiționale de prietenie și alianță româno- 
sovietice, relații care se adincesc continuu pe multiple planuri.

Sărbătorind împreuna cu oamenii sovietici aniversarea Re
voluției din Octombrie, transmitem popoarelor Uniunii Sovie
tice, tineretului sovietic, un salut frățesc și calde urări de a 
obține noi succese pe drumul comunismului, in lupta noastrâ 
comună pentru triumful cauzei socialismului și pâcii in lume.triumful cauzei socialismului ți pâcii in lume.

orașul din 
de la cîte- 

de metri 
i și nu pu- 

rup din 
imaginea 

cealaltă, imaginea orașului de 
acum mai bine de 30 de ani, 
a orașului asupra căruia au nă
vălit peste 2 milioane de oa
meni, asupra căruia zi și noap
te 25 de mii de tunuri de toate 
calibrele și peste 2 300 de avioa
ne au aruncat moartea...

Multe din cărțile citite despre 
acest oraș mi-l fixase în memo
rie plasat sub un cer de plumb, 
spre care își înălța dureros rui
nele fumegînde. Moloz, cărămi
dă, grinzi carbonizate, resturile 
unui pat, ale unui lavoar, un 
tablou ars pe jumătate, o dra
perie sfîșiată ca un eroic dra
pel, imense gropi adînci des
chise în pămînt și un cer sfî- 
șiat de mii de avioane, rupt de 
obuze... fum, miros de ars, pă
mînt cutremurat de milioane de 
bombe, vacarm, vacarm între
rupt din cînd în cînd de tăceri 
înfricoșătoare, nefirești...

Două sute de zile în care ia
dul, eroismul, frica, ura, pasiu
nea, dragostea, patriotismul, du
rerea, voința, viața și moartea 
aveau un singur nume : Stalin
grad.

Avionul își făcea turul de o- 
noare. Sub noi se întindea pe 
aproape 
uluitor.

Există 
lecție a 
rate, un 
a Setfei de curat și pur a oame
nilor care îl populează. Pe în
treaga întindere a orașului ma
lul Volgăi e o adevărată gră
dină. Localnicii te urmăresc cu 
privirea, îți observă reacțiile și 
nimic nu-i bucură mai mult de- 
eît gestul tău de admirație. Cu 
oricine ai discuta pe stradă, fie 
că le citești pe trup însemnele 
acelor eroice 200 de zile - ca 
la cei mai mulți din cei puțini 
care au rămas din acele zile 
participanți la reconstrucție, sau 
cei care nu cunosc epopeea de- 
cît din povestiri, indiferent cu 
cine ai discuta, sentimentul fun
damental pe care îl vei căpăta 
este profundul patriotism al a- 
cestor oameni. Totul pentru ei 
pornește de la acest oraș și se 
întoarce la el...

Pe zeci de kilometri, pe ma
lul apei, turele de tancuri așe-

P
riveam 
avion, 
va mii 
înălțime 
team să 
mine

80 de kilometri un oraș

la acest oraș o predi- 
albului, a culorilor cu- 
fel de carte de vizita

zate pe socluri de beton, stră
juiesc ca un „memento". Ă mai 
rămas apoi moara, sau mai co
rect ruinele ei, păstrate așa

tență. Orașul arată străinului, 
nu fără mîndrie, tot ceea ce a- 
mintește epopeea care a făcut 
din numele lui un simbol. Dar 
iți desfășoară în fața ochilor și 
prezentul înfloritor, care face 
din Volgograd o forță econo
mică a Unvjnii Sovietice. Astăzi 
industria orașului numără peste 
150 de întreprinderi de mare 

națională, produ- 
dintre acestea sînt 
25 de țări. Cea 

uzină de tractoare 
Sovietică se află

sele multora 
exportate în 
mai mare 
din Uniunea 
aici. Procesul de reînnoire teh
nica a utilajului, de modernizare 
și lărgire a capacităților de 
producție au făcut ca numai în 
cinci ani producția de tractoare 
să se dubleze. Undeva, într-un 
capăt al orașului se află marea 
hidrocentrală de pe Volga. Cele 
22 de turbine produc anual 11 
miliarde jumătate kilovați/oră 
energie electrică. Creșterea pu
terii economice a orașului a 
dus și la dezvoltarea acestuia, 
în jurul său au început să-și 
facă apariția orașele sputnik. 
Voljiski este unul dintre acestea. 
S-a construit aici mal întîi o 
fabrică textilă, apoi una de a-

VOLGOGRAD

însemnări de I. PETRU

cum au ieșit din încleștarea a- 
celor 200 de zile. Iar sus, pe 
colina lui Mamai, impresionan
tul complex de monumente ale 
lui Vucetici amintește de jertfele 
de sînge ale apărătorilor Vol- 
gogradului. Ni se spune câ nu
mai pe aceste coline au căzut 
atît de multe obuze, îneît după 
război, de pe fiecare metru pă
trat au fost culese mai bine de 
1 200 de schije.

înt pe lume orașe 
care își duc exis
tența mai departe 
la umbra marilor 
glorii trecute. Vol- 
gogradul are tot

ce-i trebuie pentru așa ceva, 
dar își refuza o asemenea exis-

brazive, cărora, cu timpul, li 
s-au adăugat altele de mașini 
și unelte, de confecții, de pro
duse alimentare. Tot aici se 
înalță combinatul petrochimic, 
căruia de pe acum i se (spune 
„gigantul chimiei de pe Volga". 
O bună parte din materia pri
mă necesară îi va fi furnizată 
de noile regiuni petroliere, re
cent descoperite în stepa încon
jurătoare...

Aici, la Volgograd, eroismul 
se află la el acasă. Și-a schim
bat tunica militară, și-a îmbră
cat salopeta impunînd noi di
mensiuni ale dragostei omului 
pentru locul natal, pentru pa
trie.

Adunarea solemnă• LA GENEVA a avut loc, 
marți, o nouă întâlnire a dele
gațiilor sovietică și americană 
care participă la convorbirile 
pentru limitarea armamentelor 
strategice (S.A.L.T.). de la Moscovaîn sensul promovării unei dez

voltări independente a resurse
lor energetice de care dispun, 
ca și in înfăptuirea unei poli
tici raționale in domeniile pros
pectării, exploatării și comer
cializării acestor resurse.

„Convenția de la Lima" pre
vede, în același timp, înființa
rea unui organism financiar 
care va avea ca țel sprijinirea 
realizării principalelor obiective 
energetice ale țărilor de la sud 
de Rio-Grande.

în strînsă legătură cu măsu
rile menționate trebuie remar
cată adoptarea statutului unei 
noi organizații regionale latino- 
americane pentru protejarea și 
dezvoltarea resurselor energe
tice — O.L.A.D.E. Această nouă 
organizație are ca scop promova
rea solidarității între țările par
ticipante în ceea ce privește fo
losirea și apărarea bogățiilor lor 
naturale, îndeosebi a petrolului. 
Printre obiectivele pe care 
O.L.A.D.E. și Ie propune prin 
însuși statutul său figurează în
ființarea unui Birou al Energe
ticii urmărind evitarea conse
cințelor unei eventuale crize de 
energie pe plan mondial. Noua 
organizație urmează să proce
deze, totodată, la întocmirea u- 
nui inventar amănunțit al zăcă
mintelor de petrol, cărbune, ga
ze naturale. Concepută ca un in
strument de acțiune concertată a 
țărilor latino-americane în do
meniul respectiv, O.L.A.D.E. — 
al cărui sediu permanent a Tost 
stabilit în capitala Ecuadorului, 
Quito — va avea trei organe de 
lucru : o conferință a miniștriloi*  
de resort care se va reuni de 
două ori pe an, un comitet de 
experți și un secretariat perma
nent.

Importanța și semnificația u- 
nor asemenea măsuri nu poate 
scăpa nici unui observator al 
scenei politice și economice la
tino-americane. Ele se înscriu 
în amplul proces de consolidare 
a suveranității naționale, de în
tărire a independenței econo
mice, de afirmare a statelor A- 
mericii Latine pe plan mon
dial. „Convenția de la Lima" și 
înființarea O.L.A.D.E. trebuie, 
desigur, privite în contextul 
tendinței ce se manifestă me-

reu mai pregnant în ultima 
vreme, spre conjugarea efortu
rilor statelor latino-americane 
în vederea apărării intereselor 
lor comune. Și nu este nici în
tâmplător, nici surprinzător, fap
tul că aceste tendințe și-au gă
sit un principal cîmp de afir
mare în domeniul protejării și 
valorificării depline a resurse
lor energetice. Este firească o 
asemenea evoluție dacă ținem 
seama de rolul uriaș pe care-1 
au aceste resurse în dezvolta
rea economico-socială a țarilor 
din această parte a lumii. Este 
cu atît mai firească această e- 
voluție dacă ne gindira că de
cenii de-a rindul bogățiile na
turale ale țărilor latino-ame
ricane au servit, mai ales, ca 
un teren de exploatare și pro
fituri pentru monopoluri străi
ne — în special nord-americane. 
De aceea, nu e o întâmplare că 
în multe țări din America La
tină primul pas pe calea unor 
reforme economice progresiste 
l-a constituit tocmai lupta pen
tru asigurarea controlului asu
pra bogățiilor petrolifere.

înscriindu-se în acest proces 
de „latino-americanizare" a re
surselor energetice, cooperarea 
între țările de la sud de Rio 
Grande în domeniul promovării 
drepturilor lor legitime de a 
dispune de bogățiile naționale, 
în domeniul dezvoltării marilor 
resurse energetice ale continen
tului, reprezintă o necesitate o- 
biectivă. Crearea in urmă cu 
trei ani a organizației de asis
tență petrolieră reciprocă întru
nind opt țări producătoare de 
petrol din America Latină, re
uniunile succesive ale miniștri
lor petrolului și energiei Bin 
țările latino-americane au con
stituit pași notabili în crearea 
unui front comun pentru promo
varea intereselor sud-americane. 
„Convenția de la Lima" și crea
rea O.L.A.D.E. reprezintă, fără 
îndoială, un moment important 
pe acest drum, o expresie a 
hotăririi popoarelor iatino-ame- 
ricane de a adînci și dezvolta 
rezultatele dobîndite în lupta 
pentru valorificarea în propriul 
interes a bogățiilor naționale.

La Kongresshaus continuă 
negocierile referitoare la re
ducerea trupelor și armamente
lor și măsuri adiacente în Eu
ropa centrală, la care participă 
delegații din 19 state, între care 
și România.

în ședința plenară de marți 
dimineață, reprezentanții dife
ritelor state participante au 
început detalierea punctelor de 
vedere ale guvernelor lor pri
vind problemele care fac obiec
tul negocierilor.

O nouă ședință plenară^ 
reuniunii urmează 
in cursul zilei de „

în intervențiile lor, șefii 
legațiilor Olandei și Greciei 
s-au referit îndeosebi la prin
cipiul nediminuării securității 
statelor, subliniind că în exa
minarea și adoptarea preconi
zatelor măsuri de reducere a 
trupelor și armamentelor în 
Europa centrală este necesar 
să se țină seama de respectarea 
intereselor de securitate ale 
tuturor statelor participante la 
reuniune, ale tuturor statelor 
continentului.

Tendință de revenire 
a cursului dolarului

i a 
să aibă loc 
joi.

de

Operațiunile 
vest-europene 
rioadă, de creștere a cursului monedei americane. Astfel, 
Frankfurt pe Main, dolarul a atins cea mai ridicată cotă în ra
port cu marca vest-germană, de la 27 iunie a.c. — 2,4810 mărci 
pentru un dolar. Acest curs reprezintă o creștere de 1,4 la sută 
față de cel înregistrat vinerea trecută (2,446).

Aceeași tendință a fost semnalată și la Paris, unde cursul de
vizei americane a crescut de la 4,2300 (vineri) la 4,2375 franci 
pentru un dolar comercial, în tâmp ce rata de schimb a dola
rului financiar a fost de 4,32 franci, sub nivelul înregistrat la 
sfîrșitul săptăminii trecute (4,35 franci pentru un dolar).

în capitala britanică, creșterea cursului dolarului a atras în
tărirea poziției lirei sterline. Cu toate acestea, în competiția 
dintre cele două monede naționale, dolarul a cîștigat, luni, cursa, 
rata sa de schimb crescind de la 2,4390 la 2,4345 dolari pentru o 
liră.

Paralel a fost înregistrată o creștere a prețului metalului gal
ben — 105,62 dolari uncia la Paris (104,04 dolari — vineri) și 
98,77 dolari la Frankfurt (98,59 la sfîrșitul săptăminii trecute).

de schimb efectuate, luni, la principalele burse 
au confirmat tendința constantă, din ultima pe- 

la

Cu prilejul aniversării a 56 de 
ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, la Pala
tul Congreselor din Kremlin a 
avut loc o adunare solemnă. Au 
participat Leonid Brejnev, Ale
xei Kosîghin, Nicolai Podgomîi 
și alți conducători de partid și 
de stat sovietici..

în sală a fost prezentă și o 
delegație a Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Gheor- 
ghe Matei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Co
mitetului județean Brașov al 
P.C.R.

Luînd cuvîntul, Andrei Kiri
lenko, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a relevat că anul 1973 va intra 
în istoria celui de-al nouălea 
cincinal ca anul unor mari rea
lizări în muncă. Potrivit date
lor preliminare, în acest an, în 
U.R.S.S. vor fi produse 915 mi
liarde kWh energie electrică, se

PE SCURT*  PE SCURT» PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT

vor extrage 420 milioane tone 
de țiței, se vor produce 131 mi
lioane tone de oțel și 72 mili
oane tone de îngrășăminte chi
mice.

In cei trei ani ai cincinalului, 
în comparație cu perioada co
respunzătoare a cincinalului 
trecut, volumul producției 
dustriale va 
iar venitul 
ori.

După cum 
rul, in acest 
mai mare recoltă globală de ce
reale în istoria țării, adică pes
te 215 milioane tone. Toate re
publicile unionale și-au înde
plinit planul și angajamentele 
în ce privește vînzarea de ce
reale . către stat.

In legătură cu situația inter
națională, vorbitorul s-a referit 
la principiile leniniste ale po
liticii externe sovietice. A 56-a 
aniversare a lui Octombrie — a 
spus el — este marcată prin 
importante succese ale țărilor 
frățești în construirea unei vieți 
noi, consolidarea pozițiilor in
ternaționale ale socialismului. 
Acest lucru și-a găsit expresia 
in victoria istorică a eroicului 
popor vietnamez, în lichidarea 
blocadei politice împotriva Re
publicii Democrate Germane, în 
întărirea continuă a unității 
rilor socialiste, partidelor 
comuniste și muncitorești.

Evenimentele din acest 
sînt o mărturie a dezvoltării 
relațiilor de coexistență pașnică 
a statelor cu orînduiri sociale 
diferite, a cotiturii de la „răz
boi rece" spre destinderea în
cordării și colaborarea reciproc 
avantajoasă.

Referindu-se la situația din 
Europa, Andrei Kirilenko a re
levat că Conferința europeană 
pentru securitate și cooperare 
este chemată să pună temelii și 
mai solide pentru transforma
rea Europei într-o zonă a păcii 
stabile, bunei-vecinătăți și co
laborării.

in-
crește de 1,5 ori, 
național — de 1,3
a relevat vorbito- 
a.n s-a obținut cea

de a colabora la formarea gu
vernului, avansată de liderul 
Partidului Republican al Po
porului, Bulent Ecevit, investit 
cu mandatul de premier. An
terior, toate celelalte partide 
reprezentate în parlament au 
respins, de asemenea, propune
rea de a participa la o coaliție 
cu P.R.P.

Pompidou, privind convocarea, 
pînă la sfîrșitul acestui an, a 
unei conferințe la nivel înalt a 
țărilor membre ale Comunită
ții Economice Europene, a anun
țat un purtător de cuvînt al gu
vernului britanic.

ulterior. De asemenea, a lost 
luată hotărîrea cu privire la 
modul de alegere a delegaților 
la congres, în baza 
ales un delegat la 
membri de partid.

întrevedere M. A. Le 
seciko-lon Cosma

tă- 
lorde-a

ca-
euniunea, cea 
treia în acest 
dru din ultimii doi 
ani, a avut ca obi
ect elaborarea u- 
nor studii privind

stabilirea celor mai adecvate 
posibilități de exploatare și va
lorificare a resurselor energe
tice ale țărilor participante, a- 
bordîndu-se totodată în amănunt 
modalitățile de extindere a co
operării interzonale în acest 
domeniu. Rezultatul cel mai 
semnificativ al celor șase zile 
de dezbateri laborioase l-a con
stituit elaborarea și adoptarea 
„Convenției de la Lima". Acest 
document prevede, în principal, 
concertarea eforturilor ‘ celor 
24 de state din America Latină

• MINISTRUL TURISMULUI 
al Republicii Socialiste ~ 
nia, Ion Cosma, care se 
într-o vizită oficială în 
nea Sovietică, a fost primit, la 
6 noiembrie, de M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Au fost pre- 
zenți Gheorghe Badrus, am
basadorul tării noastre la Mos
cova, și S.S. Nikitin, directorul 
Direcției generale pentru tu
rism internațional de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

Româ- 
află 

Unîu- 1974 : al X-lea Congres 
al U.C.I.
• ÎNTRUNIT în cea de-a 44-a 

ședință, Prezidiul Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia a ho- 
tărît să convoace Congresul al 
X-lea al U.C.I. in luna mai a 
anului viitor, la Belgrad, data 
exactă urmînd să fie stabilită

P. NICOARĂ

• PRIMUL MINISTRU AL 
ANGLIEI, Edward Heath, a 
răspuns pozitiv la propunerea 
președintelui Franței, Georges

căreia va fi 
o mie de an

• LA CAPATUL 
ZILE DE DEZBATERI, 
liul general de conducere 
Partidului Salvării Naționale — 
a treia formație ca pondere în 
Medjlis — a anunțat, marți sea
ra că nu va participa la o coa
liție alături de Partidul Repu
blican al Poporului. P.S.N. era 
ultima formație politică din 
Turcia care trebuia să-și pre
cizeze poziția față de propunerea

A PATRU
Consi- 

al

Acord R.D.G. 
Australia
• PRIMUL ACORD comer

cial pe termen lung între Aus
tralia și Republica Democrată 
Germană a fost parafat, luni, la 
Canberra. Documentul, cu o va
labilitate de cinci ani, urmează 
să fie semnat la Berlin, la în
ceputul lunii februarie.
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