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In cadrul dialogului la nivel înalt româno - liberian din cronica întrecerii

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
Zilnic oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării, antrenați 

in marea întrecere socialistă pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, raportează succese de seamă in producție, 
in toate domeniile de activitate, în cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

ÎNTREPRINDEREA „ELECTRONICA”

Raportul
siderurgiștîlor

Șl PREȘEDINTELE WILLIAM R. TOLBERT jr. 
AU FĂCUT, IERI, O VIZITĂ ÎN CAPITALĂ

• De-a lungul marilor 
artere de circulație 

ale Capitalei, 
populația a salutat 
cu deosebită căldu
ră pe cei doi pre
ședinți

• O ambianță de săr

bătoare și prietenie

® „Totul este minu

nat" — a declarat 
șeful statului 
liberian
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„Secția calității și productivității"

CONVORBIRI OFICIALE
La Palatul Republicii au în

ceput, miercuri, 11 septembrie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert jr.

La convorbiri participă :
Din partea română tovarășii : 

Manea Mănescu, Dumitru Po
pescu, Ion Pățan, Angelo MicU- 
lescu, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, 
Aurel Duma, șeful Cancelariei 
C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Republicii' 
Socialiste România, Petrache 
Trofin, ambasadorul țării noas
tre la Monrovia.

Din partea liberiană : James 
Phillips, ministrul agriculturii, 
Edward Kesselley, ministrul in
formațiilor, problemelor cultu
rale și turismului, Lafayette 
Morgan, ministru de stat fără 
portofoliu. Francis Okai jr., ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Joseph Graham, amba
sadorul Republicii Liberia la 
București, A. B. Tolbert, amba
sador in Ministerul Afacerilor 
Externe, Burleigh Holder, ad
junct al ministrului de stat pen
tru afacerile prezidențiale, Tro- 
hoe Kpargahai, director pentru 
problemele europene și asiatice 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, Dueh Chieh. secretarul per
sonal al președintelui Liberiei.

In cursul convorbirilor, s-a 
constatat cu deplină satisfacție 
că relațiile de prietenie româno- 
liberiene cunosc o evoluție me
reu ascendentă, că înțelegerile

și măsurile preconizate de cei 
doi șefi de stat, cu prilejul vi
zitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Liberia, se înfăp
tuiesc cu succes, determinînd o 
aprofundare a colaborării și co
operării in multiple planuri. A 
fost exprimată, în același timp, 
hotărîrea comună de a extinde 
și adinei aceste raporturi în 
toate domeniile de activitate — 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural — în folosul po
poarelor român și liberian, al 
progresului lor economic Și so
cial, al colaborării și înțelegerii 
internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și William Tolbert jr. au avut, 
de asemenea, un schimb de ve
deri în probleme actuale ale 
vieții internaționale. Cei doi șefi 
de stat au reafirmat voința ță
rilor lor de a intensifica conlu
crarea în problemele majore 
care confruntă omenirea cu con
vingerea că în acest fel Româ
nia și Liberia își vor aduce și în 
viitor o contribuție activă la 
lupta popoarelor împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru o dezvoltare libe
ră, pentru propășirea economică 
și socială de sine stătătoare, la 
întărirea frontului democratic, 
antiimperialist, la promovarea 
principiilor egalității în drepturi.' 
independenței și suveranității în 
relațiile dintre state, a unei noi 
ordini economice și politice, la 
cauza păcii și progresului în în
treaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă de prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

Un titlu de cinste, de laudă, 
un titlu al responsabilității și 
conștiinței muncitorești rîvnit de 
colectivele fiecărei secții din 
cunoscuta întreprindere bucu- 
reșteană, în marea întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea cin
cinalului în patru ani și jumă
tate. Pentru un prim exemplu 
sîntem îndrumați în secția mon
taj general, unde aflăm că ma
joritatea colectivului o formea
ză tinerii. Productivitatea aici 
e impresionantă : se montează 
zilnic 1650 de televizoare. „Dar 
impulsul il primim de la secția 
prelucrări mecanice, ne spune 
secretarul organizației U.T.C, Ei 
ne aprovizionează ritmic și cu 
piese de calitate. De fapt, fieca
re secție depinde aici, la noi, de 
cealaltă de pe fluxul tehnologic 
și toate se ajută reciproc".

Intr-adevăr, pentru a ajunge 
la mesele de montaj, cele circa 
60 000 de repere integrate în a- 
paratul de radio sau televizor, 
capătă aici, în secția 320 — pre
lucrări mecanice, calitatea cuve
nită pentru o funcționare bună, 
pentru durabilitate optimă. „Pu
ternic animați de istoricele do
cumente ale celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., aflate în 
dezbaterea națiunii — ne decla
ră Constantin Burtan, șeful 
secției — colectivul secției noas
tre, aflate pe un loc fruntaș in 
competiția pentru titlul de „sec
ție a calității și productivității", 
ca dealtfel colectivul întregii 
întreprinderi, s-a angajat să-și 
înzecească eforturile pentru ca 
pină la sfîrșitul acestui an să 
ajungem la 5 000 televizoare și 
10 000 radioreceptoare produse 
peste plan".

Este o mărturisire la care sub
scriu prin faptele lor de fie.care 
zi toți muncitorii, tehnicienii.

Consfătuirea 
tinerilor 

mecanizatori
Localitatea Iernut este gazda 

consfătuirii tinerilor mecaniza
tori din județul Mureș. Parti
cipă peste 100 de tineri repre
zentanți ai celor aproape 1000 
de uteciști care lucrează în uni
tățile S.M.A. de pe raza județu
lui. Un loc important pe agenda 
consfătuirii il ocupă problema 
contribuției organizațiilor U.T.C. 
la realizarea sarcinilor de pro
ducție ale unităților în care lu
crează, rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă ce se des
fășoară sub deviza „Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea cin
cinalului ihainte de termen".

Efortul tinerilor mecanizatori 
mureșeni se înscrie în efortul 
general al întregului colectiv al 
Trustului S.M.A/Mureș pentru a 
întîmpina Congresul al XI-lea 
al P.C.R.xCU remarcabile succese 
în muncă, succese care le dau 
satisfacția de a raporta condu
cerii partidului realizarea pină 
la această dată a sarcinilor de 
producție pe primii patru ani 
ai cincinalului.

M. BORDA

inginerii întreprinderii. „Pe 
plan principal în activitatea 
noastră — apreciază maistrul 
Iosi Voinel, din secția galvani
zare — stă mișcarea de inovații 
și raționalizări menită să con
tribuie la împlinirea acelui dezi
derat din documentele Congre
sului al XI-lea al partidului, 
respectiv îmbunătățirea para
metrilor tehnico-funcționali ai 
produselor noastre, ridicarea ca
lității și reducerea cheltuielilor 
de producție. Cuptorul de uscat 
cu aburi, de pildă, este inova
ția care determină o execuție 
mai rapidă a operațiilor și o 
substanțială reducere a consu
mului de curent electric. O altă 
inovație pe care am propus-o se 
referă la înlocuirea nichelării și 
cositoririi prin acoperiri cu sta- 
niu. Eficiența ei se ridică la 
circa 400 000 lei economii pe an“.

Aspecte similare am întilnit 
și în secția tratamente termice, 
în toate atelierele. Și tocmai 
în aceste eforturi susținute de 
întregul colectiv, găsește tovară
șul Ion Girtone, secretarul co
mitetului -de partid, explicația 
celor peste 55 milioane lei reali
zate peste plan, pină acum, Ia 
producțîa-marfă. Și tot pe en
tuziasmul oamenilor, ne organi
zarea științifică a producției și a 
muncii se bazează și angaja
mentul colectivului ca pină Ia 
Congresul partidului să realize
ze peste plan incă un milion de 
lei la producția globală. ,

ION VAITEANU

Colectivele combinatelor și în
treprinderilor siderurgice întim- 
pină Congresul al XI-lea al 
P.C.R. și „Ziua metalurgistului" 
cu noi și importante realizări in 
întrecerea pentru înfăptuirea 
prevederilor cincinalului înainte 
de termen. După cum rezultă 
dintr-un recent bilanț, siderur- 
giștii au realizat peste plan, de 
la începutul anului și pină acum, 
o producție de metal evaluată 
la peste 135 milioane lei.

Pășind în luna septembrie, 
furnaliștii, oțelarii, laminoriștii 
continuă să desfășoare întrece
rea socialistă într-un ritm și' 
mai susținut. Astfel, în cadrul 
combinatelor siderurgice are loc, 
în momențul de față, o largă 
acțiune menită să asigure fo
losirea intensivă a agregatelor. 
Pe această cale, de pildă, oame
nii care lucrează la temperaturi 
înalte au livrat oțelăriilor 
peste angajamentul anual mai 
mult de 11 000 tone metal. La 
rindul lor laminoriștii au expe
diat în plus economiei naționa
le mai mult de 130 000 tone la
minate finite pline și țevi. Pre
ocupările lor se îndreaptă, de 
asemenea, spre o serie de lu-r 
crări menite să dezvolte pro
ducția de țevi pentru industria 
petrolieră și sectorul construc
țiilor industriale.

La Uzina „Laminorul" — Brăi
la au fost consemnate, în prima 
decadă a lunii acesteia, o pro
ducție suplimentară de peste 
240 tone laminate finite și sîr- 
mă trefilată și asimilarea a două 
noi profile speciale destinate 
construcției de autocamioane.

In vederea sporirii în conti
nuare a producției de metal a 
tării. în prezent se află în faze 
înaintate de lucru la Galați un 
nou furnal de mare capacitate, 
instalații de turnare continuă a 
oțelului, noi baterii de cocsifi
care a cărbunelui.

Prin telefon de la GIURGIU — RĂZMIREȘTI

Argumentul celor 24 

CINCI ZILE 
ÎN PREAJMA 
BETONULUI

Cu cîteva zile în urmă, am 
asistat la o adunare de constitui
re a unei noi organizații U.T.C. 
24 de elevi bucureșteni de la li
ceele: „Ion Neculce", „Dumitru 
„Petrescu", nr. 30, 36, „Gheor- 
ghe Lazăr" și de la Liceul in
dustrial metalurgic, cazați în 
dormitorul 7.

Ziua — țin bine minte — îi 
întîlnisem într-o baracă improvi
zată în poligon, zgribuliți de 
ploaie, adăpostiți în semiobscu
ritatea aceea plină de praf de 
ciment, plină de roabe defecte, 
casmale și lungi seînduri nestfun- 
jite. Ploua și magazia aceea dără
pănată devenise un cadru pentru 
o ședință nemaiîntâlnită. Ploua 
peste cîmpul de dale, ploua peste 
mlaștina din preajmă, apa se 
prelingea în șuvițe groase pe pe

reții din P.F.L. ai magaziei, iar 
ei discutau cu o mină serioasă, 
aproape crispată, cu o voce so
bră și potolită, oportunitatea unei 
organizații de tineret. Proveneau 
de la diferite licee din Capitală, 
erau membrii organizațiilor 
U.T.C. din acele licee, dar aici, 
pe șantier, aveau nevoie de o or
ganizație a lor, a șantieriștilor.

— De ce neapărat, a întrebat 
cineva. Mai avem 10 zile și ple
căm. Sîntem aici doar de 5 zile. 
Abia am avut timp să ne cunoaș
tem.

— N-ai dreptate, a venit re
plica cuiva. O spun nu pentru că 
sînt comandantul de brigadă, ci

P. PERFIL

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN NUMĂRUL 

DE AZI

Se apropie 
ORA ȘCOLII

Învățămîntul 
modern creează 

elevilor deprinderi 
practice

Citiți în pagina a IV-a re
latări din județele Brașov, 
Mureș și Calați.

O ACȚIUNE CU PUTERE 
DE GENERALIZARE 

ÎN SPORTUL DE AAASA 

„STADIONUL CU 
PORȚILE DESCHISE" 

(In pagina a V-a)

ANIVERSARE

ȘCOALA SUPERIOARĂ
unitate de învățămînt, producție și cercetare

„întregul proces de pregătire în școlile superioare trebuie astfel or
ganizat incit profesorii și studenții să participe atit la activitatea de în- 
vățămînt, cit și la cercetare și produ cție, facultățile devenind puternice 
centre de învățămînt, cercetare și producție, capabile să aducă o în
semnată contribuție la dezvoltarea generală a societății".

(Din proiectul Programului Partidului Comunist Român)

Citiți în

pag. II

Studenții
Acest paragraf, afirmînd modul cum se poate 

tmplini vocația practică a invățămintului româ
nesc, conține, in fapt, esența a ceea ce se aș
teaptă in viitor de la școala superioară. Preve
derile Programului iradiază asupra cărții de 
politică a invățămintului românesc, carte care, 
chiar dacă nu se află adunată intre două co- 
perți. se alcătuiește din atitea și atitea docu
mente prin care partidul și statul nostru, 
prin personalitatea conducătorului țării, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, a perfectat în 
ultimii ani direcțiile evoluției invățămintului spre 
ceea ce trebuie să devină el în 1990, potrivit 
comenzilor societății pe care o construim. Omul

școlii, fie el dascăl ori ucenic, are, astfel. în 
fața sa un program de acțiune de mare clari
tate. Un prim pas spre cotele ce-i sînt stabilite 
școlii pentru anul 1990, care înseamnă, de fapt, 
și continuarea unui drum, perfecționarea lui, — 
îl vom face curînd, în ziua de început a cursu
rilor. Avînd la dispoziție întinderea unui an 
școlar, inaugurăm această rubrică de dezbatere 
și dialog, de exprimare a punctelor de vedere 
>i experiențelor ce merită reținute la capitolul 
unei discipline fundamentale a invățămintului : 
pregătirea pentru muncă a tinerei generații prin 
înfăptuirea unui învățămînt cu puternice deter
minante practice, productive.

de pămînt

D. MATALĂ

Puțini sînt aceia care mai știu astăzi că 
unul sau altul din edificiile mai demult 
construite au fost înălțate de constructorii 
întreprinderii de construcții montaj nr. 1 
din București. Poate doar în rîndul construc
torilor înșiși să întîlnim oameni a căror adu
cere aminte să se sprijine chiar pe partici
parea lor efectivă pentru a mai păstra încă 
proaspătă imaginea zilelor de atunci, cu 
toate că și de data aceasta trebuie să ți
nem seama de faptul că mai ales sectorul 
construcțiilor se îmbogățește masiv, de la 
un an la altul, cu noi contingente de tineri. 
Cu siguranță nu întîmplător organizația 
U.T.C. a întreprinderii și-a propus ca, îndeo
sebi în această lună, să spo
rească numărul de întîlniri 
între tineri și „veteranii" șan
tierelor, între constructorii de 
azi și cei din perioada ani
lor cincizeci, pentru a reînno-
da o tradiție demnă de laudă, pentru a a- 
duce cît măi aproape de privirile tinerei ge
nerații un trecut nu prea îndepărtat. Pentru 
că luna aceasta întreprinderea de construc
ții montaj nr. î din București împlinește 25 
de ani de existență.

Poate că numărul din ce în ce mai mic 
al celor ce-și amintesc și astăzi de efortul 
turnat odată cu cimentul la temelia multor 
edificii se datorează și faptului că ele se 
așează undeva în punctul de început al 
unui drum care a înregistrat apoi succese 
cu mult mai semnificative decît cele ale 
primilor ani. Chiar și numai cîteva dacă am 
aminti aici, enumerarea, fără a fi nici pe 
departe completă, devine totuși deosebit de 
sugestivă : Opera română, Muzeul de isto
rie a partidului, Institutul de petrol și gaze, 
Centrul cinematografic Buftea, Circul de 
stat, Academia de știinte economice, Cen
trul de televiziune, hotelurile „Lido" și „Do-

robanți" și multe, multe altele. Cartea de 
vizită a constructorilor de la I.C.M. nr. 1 
se recomandă de la sine drept una de cea 
mai mare greutate, afirmație care rezistă 
ca orice zidire temeinic gîndită și înfăptui
tă, atît la propriu cît și la figurat. Dealt
fel greutatea aceasta se măsoară la fel de 
bine în tonele de beton și cărămidă, cît 
și în cele ale orelor de muncă depuse, cu 
aceeași seriozitate, cu spirit de răspundere 
comunistă, peste tot unde au fost prezenți, 
cu uneltele și priceperea lor, constructorii. 
Aceste argumente au fost de fiecare dată 
hotărîtoare ori de cîte ori au fost solicitați 
și în alte locuri în afara Capitalei sau pes

te hotare (Circul de stat din 
Ulan Bator, de pildă, este 
tot opera lor). Aceleași ar
gumente au făcut ca între
prinderea să-și respecte și 
la modul simbolic acel „numă-, 

rul 1" care îi întregește titulatura, fiind în 
mai mulți ani fruntașă pe Capitală și pe ra
mură.

Orice aniversare este un prilej firesc de 
bilanț și motive de mîndrie, dar, în același 
timp, și de noi și îndrăznețe proiecte de vii
tor. Oricît de bogat și răsunător ar fi bilan
țul unui colectiv, el nu poate oferi decît o 
treaptă de pe care se face pasul următor, 
mai departe. Constructorii de la I.C.M. - 1 
își pregătesc și își înalță deja, de pe acum, 
izbînzile viitoare. Hotărîrea lor de muncă 
și dăruire este aceeași și tot mai adînc să
pată în fapte, iar faptele lor sînt cele mai 
elocvente angajamente. Peste ani de zile, 
cu prilejul altor aniversări, poate că din 
nou nu vom ști exact că de numele lor 
se leagă cine știe ce mare complex prhitec- 
tonic pe lîngă care trecem zilnic. însă ope
ra lor va rămîne mereu durabilă.

J
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Ce este, cum va arăta opera revoluționară pe care o înfăptuim

L „Proletariatul va folosi dominația lui politică pen
tru a smulge burgheziei pas cu pas întreg capitalul, 
pentru a centraliza toate uneltele de producție în 
mîinile statului, adică în mîinile proletariatului orga
nizat ca clasă dominantă și pentru a mări, cît se poa
te de repede, masa forțelor de producție".

(din Manifestul Partidului Comunist)

„Noua orînduire, comunismul, deschide calea dezvoltării 
nestingherite a forțelor de producție, asigură concordanța 
între forțele de producție și caracterul relațiilor de produc
ție, permite înfăptuirea deplină a năzuințelor omenirii spre 
o lume a dreptății sociale și naționale, realizarea idealului 
repartiției corespunzător nevoilor materiale și spirituale ale 
omului, edificarea unei lumi a colaborării și păcii". 393 kg.

(din Proiectul Programului Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism)

X

Istoria viitoare o descifrăm în prezent
Noi în 1990: Un drum pe care îl vom parcurge, etapă cu 

etapă, uniți în hotârîrea noastră, convinși că ne împlinim des
tinul nostru național pe care astăzi, datorită clarviziunii parti
dului, ni-l descifrăm cu siguranța oamenilor care știu că, par- 
curgînd acest drum în timp, înfăptuiesc menirea vieții lor, își 
fac datoria față de istorie. Să dăm, așadar, cuvîntul istoriei 
viitorului.

timp, înfăptuiesc menirea vieții lor, își 
orie. Să dăm, așadar, cuvîntul istoriei

NOI 1990 *

1990 /

Bilanț în pragul 
anului 1990

Au trecut 15 ani de la isto
ricul Congres al XI-lea al par
tidului, care a prevăzut cu exac
titate științifică timpul nostru și 
munca, izbinzile și toate satis
facțiile. Au trecut 15 ani pe ca
re i-am înnobilat cu faptele 
noastre. An de an, am întors 
mai repede filele calendarului. 
Patru cincinale. Cincinalul 1971- 
1975, îndeplinit înainte de ter
men, cincinalul 1976-1930, cinci
nalul 1981-1985, cincinalul 1986- 
1990, îndeplinite întocmai. In toți 
acești ani, eforturile noastre au 
avut un singur sens — România 
să se alinieze în rîndul. țărilor 
dezvoltate economic. Avem acum

Economia și teritoriul

• O constantă a politicii 
economice a partidului a 
constituit-o dezvoltarea ar
monioasă a forțelor de pro
ducție atit din punct de ve
dere structural cît și terito
rial.
• în 1970, 9 județe obțineau 

o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei, în 1975 
numărul acestora a crescut 
simțitor ; în 1980 toate jude
țele țării obțineau o produc
ție industrială de cel puțin 
10 miliarde lei ; în 1990 nici 
un județ nu realizează o 
producție industrială mai 
mică de 20 miliarde lei.

o industrie puternică și diversifi
cată, care a propulsat pe orbita 
progresului întreaga economie. 
Producția industrială a anului 
1990 este de 6,5-7,5 ori mai mare 
decit în 1970. Ne-am axat dez
voltarea acestui sector pe valo
rificarea maximă a resurselor e- 
nergetice și de materii prime ale 
țării — 130-140 miliarde kWh, 
aceasta este energia pe care o 
pulsează hidrocentralele, termo
centralele și centralele atomo- 
electrice în arterele economiei 
naționale. Vă reamintiți de mun
ca avintată a brigăzilor de tine
ret la Turceni în 1974 ? Mulți 
dintre tinerii constructori de a- 
tunci sînt energeticienii pricepuți 
de azi. Au timplele puțin că
runte, ca și reporterul dealtfel, 
dar inima ne-a rămas la fel de 
tinără. Inima noastră de comu
niști.

Oțelul, pîinea cea albă a in
dustriei grele, il producem la 
Galați, Reșița, Hunedoara, Că
lărași. Acum 15 ani Combinatul 
siderurgic Călărași exista abia 
pe planșetele proiectanților. Am 
convins o lume de priceperea 
oțelarilor noștri. Producem 1 000 
de kilograme de oțel pentru 
fiecare locuitor. Adică de 2,5 
ori mai mult decit in 1973 și de 
45 de ori comparativ cu 1948. 
Avem nevoie de oțel mult și de 
bună calitate. Oțelul constituie 
baza dezvoltării construcțiilor 
de mașini. Instalații petroliere, 
utilaje tehnologice complexe, 
mașini-unelte cu comandă 
program de cel mai Înalt nivel 
tehnic, autocamioane de mare 
gabarit, autoturisme, calcula
toare electronice și mijloace de 
automatizare, aparatură de mă

sură șî control — iată pe scurt 
gama largă de produse care se 
află încrustate pe cartea de vi
zită a industriei constructoare 
de mașini. Bilanțul în pragul 
anului 1990 înseamnă și bilan
țul chimiei românești. Cauciucul 
sintetic, fire și fibre chimice, 
rășini sintetice, toate acestea 
înseamnă o preocupare susți
nută pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime de 
zeci și șute de ori, înseamnă 
căutare, perseverență, inventivi
tate.

Un coleg reporter scria în 
1974„Drumul luminos al comu
nismului trece și pe sub bolțile 
archlui de triumf al recoltelor 
bogate". An de an, Bărăganul, 
Banatul, Ardealul, Moldova, au 
împodobit arcul de triumf al 
plinii cu aurul tot mai plin al 
spicelor — 1 200 kg cereale pe 
locuitor, aceasta este contri
buția Bărăganului, Banatului, 
Ardealului și Moldovei la dia
dema solară a avuției țării. 
Agricultura este o industrie, in
dustria pîinii. Mii de trac
toare, combine, secerători, brăz
dează cernoziomul românesc. 
Numai în acest cincinal 1986- 
1990 producția globală a agri
culturii a fost de 1,8 ori mai 
mare decit media anilor 1971—
1975. Atunci 2 500—2 600 de kg 
la hectar constituia o perfor
manță. acum batem 3 000 kg în 
mod obișnuit. Ponderea zooteh
niei este aproape jumătate din 
totalul producției agricole. Fer
mele zootehnice sint mari labo
ratoare, iar zootehniștii in hala
tele lor albe, care concurează cu 
albul laptelui proaspăt, aduc în 
cadrul acestei preocupări secu
lare argumentul procedeului 
științific. Cîmpia românească 
înflorește între canalele de iri
gație.

Bilanțului în pragul anului 
1990 ii putem spune simplu și 
concis puterea noastră crea
toare, inventivitatea noastră de 
a recupera mulți ani de înapo
iere economică.

Om — știință — 
producție

• în 1965 un procent de creș
tere a productivității muncii 
reprezenta un spor de 1,5 mi
liarde lei producție industrială, 
în 1970 proporția s-a ridicat la 
circă 2,7 miliarde lei. In 1975 a 
însumat peste 5 miliarde lei. 
In 1980 sporirea productivității 
muncii cu un singur procent a 
însemnat suplimentar 9 miliarde 
lei producție industrială. In 1990 
se transformă în obținerea unei 
producții industriale suplimen
tare de 15—16 miliarde lei. Una 
dintre explicațiile creșterii per
manente a rodniciei muncii 
noastre este ofensiva noului în 
toate domeniile de activitate. 
Știința a devenit de la etapă la 
etapă o tot mai puternică forță 
de producție.

• O trăsătură a promovării 
progresului tehnic a consti- 
tuit-o extinderea mecanizării și 
automatizării, realizarea unor 
acțiuni importante de mecani
zare și automatizare cu caracter 
complex in toate domeniile in
dustriale.

• Ordinatoarele reprezintă 
astăzi instrumente frecvente de 
organizare și programare a pro
ducției, de calculare a noilor 

tehnologii în toate întreprinde
rile mari și mijlocii.

• S-a realizat industrializarea 
construcțiilor, mecanizarea marii 
majorități a operațiilor din ca
drul acestei activități.

Contribuția cercetării științi
fice a fost hotărîtoare pentru 
folosirea pe scară largă a înlo
cuitorilor. Pe această cale me
talul folosit în cadrul ramurilor 
de vîrf își sporește de 10—15 ori 
valoarea, iar țițeiul și gazul 
metan prelucrate de către chi
mie sint de 20—40 de ori mai 
valoroase.

Dinamica forței de muncă

—cît din totalul populației active lucrează în ramurile neagricole 

—cît din totalul populației ocupate lucrează în agricultură

Ne regăsim munca 
în avuția țării 

și avuția țării este 
marea noastră 

mîndrie
Ritmul mediu de creștere a 

produsului social — totalitatea 
bunurilor produse într-o pe
rioadă de timp determinată — 
a fost permanent ridicat. Ca 
urmare a dezvoltării producției 
industriale și agricole, produsul 
social este în 1990 de 3 000 mi
liarde lei. Partidul nostru ne-a 
pus permanent in față ca o sar
cină de prim ordin să acționăm 
cu fermitate pentru reducerea 
cheltuielilor materiale, ponderea 
acestora în produsul social a 
ajuns sub 50 la sută. O mare 
semnificație pentru puterea 
noastră economică : 3 000 dolari 
venitul pe cap de locuitor, de 
38 de ori mai mult decit în 1938 
și de 3—4 ori mai mult, com
parativ cu 1974. Creșterea 
substanțială a produsului social 
total și a venitului național se 
datorește muncii noastre, dar și 
felului riguros științific în care 
partidul a știut să repartizeze
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permanent pentru fondul de 
dezvoltare o proporție ridicată 
din venitul național — 30—33 la 
sută. S-a acționat mai econo
mic, mai eficient. Și sintem in 
măsură să apreciem și mal mult 
marea luciditate a politicii eco
nomice a partidului nostru co
munist. Dacă am fi alocat 
15—20 la sută din venitul națio
nal roadele anului 1990 le-ar fi 
cules strănepoții noștri prin 
anul... 2100. România ar fi pier
dut de riiult contactul cu țările 
dezvoltate economic.

Transporturi și 
telecomunicații

• Corespunzător dezvoltă
rii economiei naționale vo
lumul traficului intern de 
mărfuri a crescut în 1990, 
comparativ cu 1975, de două 
ori, iar cel maritim de 13 ori.

• Volumul prestației poș
tei și telecomunicațiilor a 
sporit in această perioadă de 
2,5 ori. In cadrul transportu
lui intern o dezvoltare deo
sebită a înregistrat transpor
tul fluvial șl pe rîurile in
terne.

• Un rol important revine 
transportului maritim; parti
ciparea propriei flote la 
transportul mărfurilor care 
fac obiectul comerțului ex
terior, ridicindu-se Ia circa 
80 la sută, capacitatea flotei 
maritime ajungind la aproa
pe 11 milioane tdw.

Trăim mai mult
• Argumente pentru 35—38 

de ani de viață : „Speranța de 
viață". Așa denumesc specia
liștii în demografie durata me
die de viață. Acest indicator 

care reflectă în modul cel mai 
concludent nivelul de trai al 
populației a înregistrat salturi 
spectaculoase. De la 42 de ani 
de viață în 1938, la 63,2 în 1961, 
la 70 în 1975, iar în 1990 du
rata medie a vieții este de 
78—80 de ani. Factorii care au 
influențat durata medie a vieții 
țin de transformările sociale și 
economice, fiecare din acești 
factori — întărirea familiei, o- 
crotirea mamei și a copilului.

asistența sanitară, îmbunătăți
rea condițiilor de locuit, hrană 
etc. — acționează convergent.

0 populație tînără, 
dinamică

Deși media de vîrstă a popu
lației a crescut avem o popu
lație tînără care asigură dina
mismul economic și social al 
țării. Populația in virstă de 
pînă la 35 de ani deține o pon
dere de 50—55 la sută.

Dezvoltarea accentuată a in
dustrializării, corelată cu dorința 
de împlinire a aspirațiilor pro
fesionale a fost însoțită de im
portante modificări în structura 
populației, s-au înregistrat mu
tații în folosirea forței de mun
că în industrie, agricultură și 
celelalte ramuri ale economiei 
naționale.

Sub raport social, aceste mu
tații cantitative în repartizarea 
populației ocupate în cele două 
diviziuni principale ale econo
miei au suferit importante im
plicații calitative : apropie
rea unei părți din ce în ce mai 
mari a populație; rurale de mij
loacele tehnice, din cele mai 
avansate, ceea ce înseamnă ni
vel de cultură în măsură să îm
bogățească personalitatea indi
vidului, creșterea perioadei de

Comerț exterior și 
cooperare economică 

internațională
• în promovarea comerțu

lui său exterior și a coope
rării economice internațio
nale România s-a călăuzit 
după principiul participării 
cit mai active la circuitul 
economic mondial ca o ne
cesitate obiectivă a creșterii 
economiei româneșit, a pro
gresului societății românești.

• O pondere tot mai ridi
cată de la etapă la etapă 
l-au avut exporturile de uti
laje și mașini de înaltă teh
nicitate.

• S-a extins și diversifi
cat cooperarea economică, 
științifică, tehnologică cu 
toate țările lumii pe baza 
avantajului reciproc, militînd 
prin această cale pentru o 
dezvoltare economică armo
nioasă a tuturor statelor, 
pentru crearea unei noi or
dini economice internațio
nale.

ni iw i i

pregătire, calificarea tot mai ri
dicată a forței de muncă, deter- 
minînd practic o apreciată în
depărtare a barierelor dintre 
munca fizică și munca intelec
tuală.

• Urbanizarea. în ultima ju
mătate de veac numărul orașe
lor a crescut de la 152 la aproa
pe 600. Mai mult de 75 la sută 
din totalul populației țării be
neficiază astăzi de un sporit 
confort al vieții. ParaleL cu 
procesul de urbanizare un nu
măr tot mai mare de localități 
rurale dobindesc caracteristici 
economice, social-culturale și 
edilitare apropiate de cele ale 
orașelor. Modificările calitative 
din structura socio-profesională 
au însemnat eliminarea treptată 
a diferențelor dintre sat și oraș.

• Familia — celulă a societă
ții. In aplicarea unei politici 
demografice, vizînd o populație 
dinamică, instruită, sănătoasă, 
partidul și statul nostru, an de 
an, au depus eforturi considera
bile pentru consolidarea fami
liei, stimularea natalității, acor
darea unei asistențe sociale spo
rite mamei și copilului. Propor
ția populației căsătorite în tota
lul locuitorilor a crescut de la 
etapă la etapă. A crescut numă
rul familiilor și rolul lor în pro
cesul de reînnoire continuă a 
populației în creșterea și educa
rea tinerei generații.

Democratism 
economic

Conferința Națională a parti
dului din 1967. Congresul al
X- lea al P.C.R., Conferința Na
țională a partidului din . 1972, 
Programul Partidului Comunist 
Român adoptat la Congresul al
XI- lea din 1974 — iată momen
tele strategice cele mai impor
tante ale adîncirii și perfecțio
nării democrației muncitorești. 

în toaită această perioadă, 1969— 
1990, participarea oamenilor 
muncii în calitate de producă
tori și proprietari ai mijloace
lor de producție, la conducerea 
întreprinderilor a înregistrat 
salturi calitative considerabile 
reflectate în rezultatele econo
mice mereu sporite de la o 
perioadă la alta. Perfecționarea 
activității comitetelor și consi
liilor oamenilor muncii, a adu
nărilor generale, a asigurat îm
bunătățirea continuă a organi
zării și conducerii unităților e- 
conomice, promovarea pe scară 
largă a muncii colective, pentru 
eliminarea formalismului și ar- 
bitrariului. deciziile adoptate 
constituind hotărîri de o deose
bită profunzime științifică.

Veniturile populației 
în continuă creștere

Veniturile reale totale pe lo
cuitor s-au mărit în perioada 
1970—1990 de aproape 3,5 ori. 
Retribuirea după muncă a con
stituit elementul hotărâtor al ri
dicării nivelului de trai al oa
menilor muncii.. Retribuția reală 
este în 1990 de 1,9 ori mai mare 
decit în 1975, păstrîndu-se practic 

raportul de 1 la 6 intre retri
buția minimă și maximă.

Puterea
de cumpărare

Corespunzător creșterii veni
turilor populației, desfacerile de 
mărfuri au sporit intr-un ritm 
anual de 7.5—-8,5 la sută. In 
perioada 1976—1980 consumul pe 
locuitor a crescut astfel: cu 
50—60 la sută la came, cu 
80—90 la sută la pește, cu 35—40 
la sută la lapte și 'cu 55—70 la 
sută la fructe. Urmărindu-se 
satisfacerea necesităților rațio
nale de îmbrăcăminte și încăl
țăminte, consumul pe locuitor a 
crescut în toată această pe
rioadă cu aproape 90 la sută 
la țesături, inclusiv confecții și 
45—51 la sută la încălțăminte, 
înzestrarea populației cu bu
nuri de folosință îndelungată a 
sporit în tot acest timp de 2.2 
ori la aparatele de radio și 
televizoare, frigidere, mașini de 
spălat rufe și de 4,2 ori la au
toturisme.

Mesajul nostru către generația anului 1990
Așa va arăta deci România anului 1990, o țară dezvoltată 

din punct de vedere economic, politic și social, o țară propul
sată activ pe orbita progresului și civilizației. Nouă, celor de 
acum, ne revine misiunea de ă face, în lumina Programului 
Partidului Comunist Român, din idealul de azi realitatea de 
mîine. România anului 1990 există! Se află în visele noastre 
înaripate de genialul nostru învățător—Partidul, se află în ini
mile noastre în a căror ritmică bătaie pulsează faptele noas
tre, cărămizile puse la marele edificiu al viitorului. Anii ce vin 
înseamnă pentru noi ani de muncă și creație, ani în care vom 
crește odată cu țara, ne vom perfecționa odată cu ea. Mi
siunea noastră nu este ușoară, dar, înarmați cu strategia ri
guroasă a partidului, ne-o vom îndeplini. Destinul generației 
noastre este viitorul comunist al României, al acelei Românii 
minunate pe care tinerii anului 1990 o vor duce mai departe 
spre noi culmi.

ADRIAN POPESCU

Peste 3 milioane >
de locuințe noi

în cei 15 ani trecuți de la 
Congresul al XI-lea al partidu
lui s-au construit 3 milioane de 
noi apartamente. In acest fel 
în linii generale a fost rezol
vată problema locuințelor.

Pentru tînără 
generație

• S-a extins și generalizat 
pînă în prezent și cea de a 
doua treaptă de liceu astfel 
îneît invățămîntul liceal de 
12 ani a devenit obligatoriu.

• 40 la sută din populația 
țării învață ! Aceasta este 
ponderea celor cuprinși în 
diferite forme de învățămint 
de cultură generală, profe
sional și tehnic, învățămint 
superior.

• Creșe : o bază săracă 
tn 1938 ; doar 300 de locuri, 
în 1975, aveam 100 000 de 
locuri, in 1980 — 200 000 de 
locuri.

• Grădinițe: anul școlar 
1938—1939 cuprindea în creșe 
și grădinițe 90 787 copii. In 
anul 1973—1974 grădinițele 
au fost frecventate de peste 
670 000 de copii. în 1990 toți 
copiii de vîrstă preșcolară au 
posibilitatea să frecventeze 
grădinițele.

Larg acces la cultură
• în 1974, producția de 

carte a fost de 5 ori mai 
mare decît în 1949. Produc
ția de carte a anului 1990 o 
depășește de aproape 20 de 
ori pe cea a anului 1974.

• România ocupă un loc 
de frunte în producția de 
Carte, numărîndu-se printre 
primele 10 țări care publi
că cele mai multe cărți la 
1 000 de locuitori.

• în 1990 în România fie
care al doilea locuitor al 
tării merge cu regularitate 
la cinematograf iar fiecare 
al treilea locuitor este un 
iubitor frecvent al teatrului.

L
a puține zile de la 
apariția proiectului 
de Program, ne a- 
aflam in documen
tare la Institutul a- 
gronomic bucureș- 
tean, interlocutor fiindu-ne prof, 

univ. dr. Milu Oșlobeanu, prorec
tor al institutului. Deslușeam din 
întreaga frămîntare a acelor zile 
că se fac eforturi deosebite pen
tru ca noul an universitar să 
prindă institutul foarte bine 
pregătit să pună în practică 
sarcinile conținute în documen
tele Congresului al XI-lea al 
partidului. Ni se precizează: 
„De fapt, pentru școala supe
rioară agronomică, cerințele for
mulate de partid cu privire la 
comandamentele moderne ale 
invățămintului modern in etapa 
actuală și-au găsit exprimarea 
în soluțiile pe care le-a dat.Ho
tărârea Comitetului Executiv ai 
C.C. al P.C.R. din mai 1974 cu 
privire la perfecționarea învă- 
țămintului superior agricol. în
eît proiectul de Directive și 
proiectul Programului ne-au 
găsit în plină activitate pentru 
realizarea măsurilor de inte
grare a invățămintului cu pro
ducția și cercetarea".

Tot ceea ce se perfectează ca 
măsuri, ca mod de lucru, por
nește de la ideea că invățămin- 
tul agronomic trebuie să asi
gure absolvenților o pregătire 
multilaterală și o calificare 
complexă, cu profil larg, îneît 
ei să se poată adapta cu mare 
ușurință obligațiilor ce le vor 
fi adresate de profesie, de pro
ducție. „însuși secretarul gene

ral al partidului, tovarășul 
NTCOLAE CEAUȘESCU, a con
ceput acest mod nou, modern 
de formare a specialistului in 
agricultură, nouă revenindu-ne 
ea sarcină replica faptelor — 
ține să sublinieze interlocutorul. 
Spiritul novator vine de acolo 
că vom pregăti de aci înainte 
studentul in condițiile produc
ției, in condițiile în care va lu
cra ca specialist. în pregătirea 
studentului se compartimentau 
pină acum trei părți distincte : 
Curs, lucrări practice de labo
rator ori de atelier și practica 
în producție. Aceste trei părți 
formează, la ora aceasta, un toi, 
condiționîndu-se și completin- 
du-se. Apare acum, după cum 
vedeți în acest desfășurător, o 
nouă rubrică : „curs în produc
ție". Este ceva cu totul anacro
nic să predai la disciplinele 
profilatoare cursuri in amfitea
tru, să demonstrezi pe mulaje, 
să explici cu diafilme. A exis
tat o etapă cînd asemenea so
luții ni se păreau îndestulătoa
re. Acum însă, nu mai sînt".

De acum înainte, pentru a se 
realiza cursul in producție, pre
darea la disciplinele de bază 
se va face nu pentru un 
an de studiu, cu o sută de stu- 
denți deci, ci pe grupe mici, de 
25 de studenți. ; se va preda nu 
vorbind „despre" ceva. aștep- 
tîndu-se apoi poate luni de zile 
să vină perioada de practică, 
pentru ca studentul să vadă la 
fața locului ce reprezintă acel 
„despre" explicat teoretic. To
tul este conceput a fi realizat 
simultan. în plus, cursul în 

producție dă cadrului didacic 
posibilitatea să-l îndrume pe 
fiecare student.

Trecem la cea de a doua ca
tegorie din ansamblul pe care-1 
cuprinde formarea specialistului 
în agricultură : lucrările prac
tice și proiectele. Hotărât, pro- 
filele pentru care se pregătesc 
specialiștii la agronomie nu se 

STUDENJII AGRONOMIEI-PROPRIETARII 
A 4000 HECTARE DE PĂMÎNT

pretează la lucrări în sala de 
laborator, ele trebuie desfășu
rate pe cimp, mai ales in uni
tatea agricolă, ne spune tova
rășul Oșlobeanu. E cazul trac
torului. al mașinii, e cazul in- 
șămințării, e cazul tuturor lu
crărilor care sînt incluse în- pro
fesiunile agronomiei. Poți să 
aduci într-un laborator secțiuni 
ale mașinilor agricole, să le de
monstrezi. poți să aduci sămin- 
ța și să i-o arăți studentului, 
spunindu-i la ce adîncime tre
buie semănată în brazdă, cum 
trebuie să fie aceasta, dar este 

cu totul altceva sa te afli acolo 
unde tractorul este in funcțiune, 
unde brazda există in realitate, 
adică acolo unde ai în fată 
subiectul lucrării practice, al 
proiectului și poți participa la 
realizarea lui. Iată motivul pen
tru care s-a optat pentru lu
crări practice în condiții de 
producție.

Interlocutorul ne sugerează 
un mic caleul : lucrărilor din 
domeniul mecanizării le sînt a- 
fectate — pe spațiul anilor de 
studii — 534 de ore ; împărțite 
la opt ore-muncă, ele reprezin
tă peste 60 de zile, timp în care 
intr-adevăr se poate infăptui 
trecerea de la cunoașterea ma
șinii. cum era pină acum, la 
mînuirea mașinii. Trebuie să 
mai reținem un lucru. ni se 
spune : avîndu-se in vedere re
ducerea ponderii populației o- 
cupate in agricultură la 10—15 
la sută pină in 1990, cum pre

vede Programul, apare evi
dentă necesitatea mecanizării 
complexe a proceselor de pro
ducție din agricultură. Aceasta 
impune, fără îndoială, ca, si
multan. procesul de instruire să 
reflecte într-o măsură mai 
mare și în mod prioritar creș
terea ponderii pregătirii de me
canizare a viitorului specialist.

Pe total, lucrărilor practice le 
sînt afectate 2 584 de ore, adică 
308 zile — după cum facem cal
culul — reprezentind 50 la sută 
din bugetul de timp al studentu
lui de-a lungul anilor de facul
tate. Raportul între partea pre
gătirii teoretice și a celei prac
tice apare mult mai echilibrat, 
subliniază prorectorul.

Din tot ce aflăm se relevă nu 
un simplu nou pas făcut pe li
nia îmbunătățirii legăturilor în- 
vătămintului agronomic cu pro
ducția și cercetarea, ci o altă 
viziune asupra acestei rapor- 

țări. Conceptul de practică în 
producție apare înlocuit cu cel 
de instruire în condițiile pro
ducției. Nu ne ascundem cu
riozitatea să știm cum se va 
face acest lucru în mod prac
tic.

Incepind din acest an se re
alizează o prevedere a Hotărâ
rii Comitetului Executiv al C.C.

al P.C.R. din mai 1974 privind 
crearea pe lingă institutele a- 
gronomice a unor puternice u- 
r.ități de producție. Institutul 
bucțareștean a și preluat o par
te din I.A.S. Belciugatele, cu o 
suprafață de teren de 4 227 ha, 
pentru pregătirea studenților în 
condițiile reale ale producției 
din domeniul agriculturii și 
zootehniei și parțial al medi- 
cinei veterinare. îmbunătățiri 
funciare și economia agricultu
rii; pentru pregătirea în dome
niul horticol urmează să fie fo
losită in continuare ferma Bă- 

neasa. Activitatea practică se 
orinduiește astfel incit să asi
gure, pe de o parte, instruirea 
studenților în vederea cunoaș
terii tuturor aspectelor activită
ții de producție agricolă — ei 
fiind implicați direct în proce
sul muncii, în felul acesta re- 
nunțindu-se definitiv la practi
ca contemplativă — iar pe de 
altă parte, să se obțină pro
ducția planificată și realizarea 
tuturor indicatorilor economici 
ai acestor unități de producție, 
executindu-se cu studenții vo
lumul de lucrări, avindu-se însă 
în vedere că norma lor este de 
0,4 la sută din norma unui lu
crător calificat.

Adincim un alt element ine
dit al concepției de instruire in 
condiții de producție. „în sta
țiunea institutului, conducerea, 
administrarea, executarea lucră
rilor necesare pregătirii studen
ților și desfășurarea procesului 
de învățămint in producție se 
realizează de către cadrele di
dactice și studenții institutului. 
Rectorul este director al sta
țiunii experimentale, decanii 
sînt și șefi de sectoare, șefii de 
catedră și profesorii vor înde
plini funcția de șe>i de fermă, 
de sectoare, de deservire func
ționale sau compartimente de 
deservire, fiind ajutați de cele
lalte cadre didactice. Studenții, 
la rîndul lor, vor avea în pri
mire suprafețe sau efective de 
animale pe care vor realiza in
struirea și de ale căror rezulta
te de producție vor răspunde, 
împreună cu cadrele didactice. 
Facultatea de economia agricul

turii se constituie în sector de 
planificare, organizarea produc
ției și a muncii prin care se re
alizează activitate de instruire 
in condițiile producției a stu
denților, sector care va realiza 
și evidența financiar-contabilă 
a unității productive a institu
tului.

Țintim spre ceva foarte sus, 
în sensul că în procesul de pro
ducție în unitatea noastră vor 
li aplicate tehnologiile cele mai 
avansate, care să asigure un ni
vel înalt de mecanizare și chi
mizare a lucrărilor. Stațiunea 
didactică experimentală se vrea 
o unitate model pentru agricul
tura noastră".

în situația în care institutul 
este proprietar a peste 4 000 ha. 
de pămint și al unei dotări me
reu perfecționate este normal 
să se anticipeze venituri însem
nate pe care stațiunea le va re
aliza cu studenții și cadrele di
dactice, prin activitatea produc
tivă și de cercetare. Se pleacă 
la drum cu încrederea că există 
mari posibilități ca, prin veni
turile realizate de munca pres
tată de student! și cadre didac
tice in unitatea de producție și 
cercetare, autofinanțarea să de
vină o realitate. Ambiția este 
notabilă : prin această muncă 
bugetul statului să fie degrevat 
de o cotă parte din cheltuielile 
afectate institutului. Și fapta 
trebuie să fie pe potriva ambi
ției.

LUCREȚIA LUSTIG
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII LIBERIA,
"" '  ............................... ....... .................................... . — ------------------------------------------------ ' ...................................  .

dr. WILLIAM R. TOLBERT ir.
1 " 1 ...................... . ................... .. ........ ■■■——.....  -.......... ................... I ..........

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Liberia, William 
R. Tolbert jr., au întreprins, 
miercuri dimineața, după înche
ierea primei runde a convorbi
rilor oficiale, o vizită în Capi
tală.

Această vizită a însemnat, în 
fapt, o continuare a convorbi
rilor, a explorării unor noi do
menii în care cele două țări 
prietene — România și Liberia 
— pot colabora și coopera fruc
tuos, în avantaj reciproc, spre 
binele și prosperitatea popoare
lor lor. Evenimentul a oferit, 
totodată, distinsului oaspete .li
berian prilejul de a avea pri
mul contact direct cu realitățild 
economico-sociale ale României 
socialiste, cu rezultatele obținu
te de poporul român în dezvol
tarea multilaterală a țării, în ri
dicarea nivelului său de trai.

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți de primul ministru al 
guvernului, Manea Mănescu, de

alte persoane oficiale române, 
precum și de membri ai cabi
netului liberian și alte oficiali
tăți care-1 însoțesc pe oaspete 
în vizita sa în țara noastră.

De-a lungul marilor artere de 
circulație ale Capitalei, popu
lația a salutat cu deosebită căl
dură pe cei doi președinți, dînd 
expresie sentimentelor de prie
tenie și solidaritate pe care po
porul nostru le nutrește față de 
poporul liberian, față de popoa
rele Africii, în lupta lor pen
tru progres și dezvoltare inde
pendentă. în același timp, ca 
de fiecare dată cînd secretarul 
general al partidului nostru s-a 
aflat în mijlocul oamenilor 
muncii, bucureștenii au întîmpi- 
nat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu sentimente de 
dragoste și profund atașament, 
exprimîndu-și, prin vibrante 
ovații și urale, adeziunea unani
mă la politica internă și exter
nă a Partidului Comunist Ro
mân.

La întreprinderea 

„Electrotehnica"

//? marele ansamblu 

urbanistic - cartierul

Drumul
Părăsind Palatul Republicii, 

coloana oficială de mașini s-a 
îndreptat spre cartierul Drumul 
Taberei — obiectivul acestei vi
zite — unul din cele mai mari 
ansambluri urbanistice ale Ca
pitalei care, prin dimensiunile 
sale impresionante, oferă înal- 
ților oaspeți liberieni o imagine 
vie a preocupării permanente a 
partidului și statului nostru 
pentru continua ridicare a ni
velului de civilizație a Româ
niei contemporane.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și William R. Tolbert jr. se 
opresc în fața unui complex co
mercial din cartier, unde sint 
întîmpinați cu căldură de N. 
Popa, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București, de alte oficia
lități, de numeroși cetățeni. în 
fața unei machete, arhitectul șef 
al Capitalei, Mircea Dima, pre
zintă stadiul de dezvoltare și 
perspectivele acestui ansamblu 
urbanistic, a cărui construcție a 
început cu numai 13 ani în urmă 
și care astăzi a ajuns să nume
re peste 50 000 de apartamente 
moderne, ce oferă întregul con
fort celor aproximativ 150 000 de 
locuitori ai cartierului. Con
ceput după principiile urbanis
ticii moderne, cartierul Drumul 
Taberei a fost ridicat în apro
pierea puternicei platforme in
dustriale din vestul Capitalei, 
împletind funcționalitatea cu 
necesitățile de sistematizare ale 
marelui nostru oraș. Evoluția 
rapidă a construcției de locuin
țe din această zonă a fost po
sibilă în urma aplicării unor 
soluții tehnologice de mare pro
ductivitate, a mecanizării celei 
mai mari părți a operațiilor. 
Sint relevate, de asemenea, mo
dul cum au fost dispuse dotă
rile școlare în mijlocul micro-

Taberei
raioanelor, ferite de intensa cir
culație orășenească, spațiile 
comerciale, precum și zqnelor 
chemate a oferi locuitorilor po
sibilități largi de odihnă și re
creare. în acest cadru se arată 
că recent au fost amenajate și 
puse la dispoziția cetățenilor un 
mare parc și un lac de agre
ment.

în viitorul cincinal programe
le de dezvoltare a orașului 
prevăd pentru cartierul Drumul 
Taberei construirea a încă 7 500 
de i apartamente, precum și a 
unui centru al întregului ansam
blu, dispunînd de un hotel, club, 
cinematograf, săli de expoziție 
și noi spații de agrement.

Luînd cunoștință cu profund 
interes de realizările edilitare 
bucureștene, președintele Wil
liam Tolbert a spus: „Vă feli
cit și vă urez succes în reali
zarea planurilor dumneavoas
tră".

în continuare, cei doi pre
ședinți vizitează magazinele 
complexului alimentar „Fortu
na", care reține atenția prin di
versitatea produselor existente 
aici, calitatea lor, precum șl 
prin modul în care este organi
zată servirea, cumpărătorilor. 
Președintele William Tolbert so
licită o serie de informații pri
vind dezvoltarea industriei u- 
șoare și alimentare din țara 
noastră. în cadrul unui scurt 
dialog, consacrat de șefii de stat 
ai celor două țări acestor pro
bleme, sint relevate preocupă
rile Liberiei în cultivarea 
și prelucrarea industrială a 
unor plante, cum ar fi de pil
dă floarea-soarelui, în care țara 
noastră are o bună experiență.

Vizita se încheie în ovațiile și 
aplauzele celor prezenți, care 
salută încă o dată cu deosebită 
stimă și respect pe cei doi șefi 
de stat.

După un tur al cartierului, în 
mașină deschisă, prilej care ofe
ră o vastă panoramă a construc
țiilor. președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
William Tolbert s-au oprit în 
zona industrială, acolo unde se 
înalță modernele clădiri ale în
treprinderii „Electrotehnica". 
Primirea entuziastă, la care au 
luat parte sute de oameni ai 
muncii, onorul prezentat de de
tașamente ale gărzilor patrioti
ce, tinerii care au oferit înalți- 
lor oaspeți buchete de flori — 
totul a conferit momentului o 
ambianță de sărbătoare și prie
tenie.

Un cordial cuvînt de bun ve
nit a fost rostit de ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii, Virgil 
Actarian.

Directorul întreprinderii, ing. 
Dumitru Ionescu, prezintă apoi 
profilul și realizările acestui im
portant obiectiv industrial rea
lizat doar în urmă cu cîțiva ani 
de zile, în 1970.

în adevăr, totul aici este nou; 
principala hală de fabricație 
pare un uriaș laborator în care 
lumina creează un generos cli
mat de ihuncă. Colectivul care 
beneficiază de aceste minunate 
condiții de lucru păstrează vie 
in memorie vizita pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fă
cut-o aici, la numai un an ^de 
la înființarea întreprinderii, in
dicațiile pe care le-a formulat 
atunci direcționînd întreaga ac
tivitate și organizare a „Elec
trotehnicii", creîndu-i astfel ca-

drul necesar obținerii unor În
semnate succese.

întreprinderea produce piese 
fine de înaltă precizie, instala
ții de automatizare, instalații de 
tăiere a metalelor și aliajelor cu 
ajutorul plasmei termice, echi
pamente electrice pentru auto
matizarea unor procese tehnolo
gice în special pentru siderur
gie și metalurgie. în timpul vi
zitei, sînt prezentate numeroase 
agregate și instalații create pe 
baza unor invenții românești de 
prestigiu, elemente electronice 
tipizate, laboratoare de testare 
electrică, mecanică și climatică 
etc. O deosebită impresie au 
produs aparatele Roentgen — 
realizate aici pentru prima oară 
în țară —. înzestrate cu calcu
lator electronic temporizant și 
care permit efectuarea exami
nărilor radiologice clasice ca și 
a celor speciale. „Admirabil" — 
remarcă în repetate rînduri pre
ședintele liberian, atrăgînd a- 
tenția consilierilor săi asu
pra experienței românești 
în acest domeniu, a unor 
aspecte ale activității in
dustriale din întreprindere și 
produselor realizate aici. Oaspe
tele apreciază, totodată, cu viu 
interes faptul că în această în
treprindere lucrează un mare 
număr de femei și de tineri.

La încheierea vizitei, pre
ședintele William Tolbert a ex
primat felicitările sale cele mai 
călduroase pentru tot ceea ce a 
văzut în această întreprindere. 
„Totul este minunat" — a sub
liniat șeful statului liberian.

Președintele

dr. William R. Tolbert jr. - 

la Teatru! National
în cursul după-amiezii. pre

ședintele William R. Tolbert 
jr., împreună cu persoanele o- 
ficiale liberiene care îl înso
țesc, a vizitat Teatrul Național, 
unul din cele mai impozante 
edificii de cultură apărute în 
anii socialismului pe harta Ca
pitalei. Vizita a prilejuit înal- 
ților oaspeți ocazia de a cu
noaște, de astă dată, dezvol
tarea pe care arta și cultura o 
cunosc în România.

împreună cu președintele Li
beriei s-au aflat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, alte oficialități româ
ne. Șeful statului liberian a 
fost întimpinat de Ion Dodu- 
Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, de edili ai Capitalei, de 
reprezentanți ai vieții culturale 
și artistice bucureștene. Arh. 
floria Maieu a prezentat date 
privind construcția acestui edi
ficiu, dotările care 11 asiguri

o înaltă funcționalitate. în sa
la principală a teatrului, care 
numără 840 de locuri, oaspeții 
sînt informați de modul cum a 
fost rezolvată problema acus
ticii, a scenei, precum și a ilu
minatului, la care au fost fo
losite soluții din cele mai mo
derne. Răspunzînd dorinței ma
nifestate de șeful statului libe
rian, gazdele au înfățișat oas
petelui diversitatea de clădiri 
culturale ale Capitalei, între 
care, la loc de frunte, se situ
ează Sala Palatului Republicii 
și Palatul sporturilor și cul
turii.

în încheierea vizitei, pre
ședintele William Tolbert a ex
primat mulțumirea pentru o- 
cazia de a fi vizitat acest lă
caș de cultură și și-a manifes
tat întreaga sa admirație pen
tru opera constructorilor ro
mâni.

(Agerpres)

Convorbiri economice 
româno-liberiene

La Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice 
Interrtaționale a avut loc, 
miercuri după-amiază, o întîl- 
nire între delegațiile economice 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Liberia.

Din partea româfiă, lă convor
biri au luat parte Ton ,Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor, Nicolae' A- 
gachi, ministrul industriei meta
lurgice, Vasile Pungan, consi
lier al preșdintelui Republicii 
Socialiste România, alte per
soane oficiale.

Din partea liberiană au luat 
parte James T. Phillips, minis
trul agriculturii, Edward B. 
Kesselly, ministrul informațiilor, 
problemelor culturale și turis
mului, Lafayette K. Morgan, mi
nistru de stat fără portofoliu. 
R. Francis Okai jr., adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
ambasadorul Republicii Liberia 
la București, Joseph Graham, 
A. B. Tolbert, ambasador în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Ag
nes Dennis, șeful departamentu
lui științific al Universității din 
Monrovia, și M. Burleigh Hol
der, adjunct al ministrului de stat 
pentru afacerile prezidențiale.

în cadrul discuțiilor au fost 
examinate și convenite măsuri 
care să ducă la transpunerea in 
practică a indicațiilor președin
ților celor două țări, au fost a- 
bordate probleme privind dez
voltarea și diversificarea în con
tinuare a schimburilor comer
ciale, extinderea colaborării și 
cooperării economice româno- 
liberiene.

(Agerpres)
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL MODERN CREEAZĂ 
ELEVILOR DEPRINDERI PRACTICE

Perioada de pregătire pentru deschiderea noului an de învă- 
țămint a fost, fără îndoială, și un bun prilej pentru îmbunătă
țirea activității tehnico-aplicative în școli, in funcție de necesi
tățile de cadre calificate din fiecare județ. Criteriul principal 
asupra căruia prevederile proiectului Programului P.C.R.. ale 
Directivelor Congresului al XI-lea ne îndeamnă să ne concen
trăm atenția, impune, indiscutabil, profilarea atelierelor școlare 
pe acele specialități care cunosc, la ora actuală, dar mai ales 
in perspectivă, o dezvoltare impetuoasă. Experiența de pînă 
acum, atît cea de care dispune in genere școala românească la 
acest capitol cit și cea dobindită în ultimii ani, ne oferă, o dată 
mai mult, prilejul să constatăm ce rol important au instrumen
tele de formare profesională de care dispunem mai cu seama 
acum.

Nu ne-am propus, in cele ce urmează, să tratăm ansamblul 
preocupărilor din acest an referitoare la pregătirea atelierelor 
școlare și nici să cuprindem într-o privire generalizatoare între
gul raport cu implicațiile sale care leagă intr-un tot unitar, da
torită intereselor sociale comune, școala și munca utilă, pro
cesul instructiv educativ și producția economică. Redactorii noș
tri surprind, însă, cîteva imagini elocvente ale acestor relații 
complexe în trei județe din țară.

BRAȘOV: Cind și 

unde se formează 

interesul pentru 

meserie
în județul Brașov numărul a- 

telierelor-școală care vor func
ționa în anul de Invățămint 
1974—1975 se apropie de 400. 
Este o cifră care vorbește de la 
sine despre preocuparea facto
rilor de răspundere din școli și 
întreprinderi pentru a oferi con
diții optime de însușire a unor 
deprinderi tehnice și chiar a 
viitoarelor meserii elevilor a- 
flaț.i pe băncile școlii.

Pentru elevii liceului de cul
tură generală dr. I. Meșotă sau 
ai școlii generale nr. 13 din Bra
șov, de pildă, întreprinderea 
Tractorul nu este doar cea care 
a dotat atelierele-școlare ; între 
colectivul uzinei și elevi există 
legătura multor ore de activități 
comune, menite să le stirnească 
interesul pentru profesiunile în
treprinderii pe care ar putea să 
și le însușească după absolvire 
și elevii. întreprinderea nr. 2 
din Brașov este și ea recunos
cută ca o întreprindere atentă 
în ceea ce privește dotarea șco
lilor generale nr. 11, 12, 13, 14 
pe care le patronează. Un început 
care promite se înregistrează și 
din partea întreprinderii de au
tocamioane care patronează in 
cadrul școlii generale nr. 7 un 
număr de 6 ateliere școală. La 
Făgăraș și Victoria, cele două 
combinate chimice au reușit în 
decursul anilor să amenajeze 
atelierele școlilor pe care le pa
tronează. De un bun renume se 
bucură în acest sens și între
prinderea Colorom din Codlea 
ca și Fabrica de postav din co
muna Prejmer. De altfel, rezul
tatele eforturilor făcute de în

ÎN PREAJMA
BETONULUI

(Urmare din pag. I)

pentru că îmi dau bine seama că 
unindu-ne vom putea lucra mai 
bine, ne vom putea distra mai 
bine.

— Deși nu mă număr printre 
ăia, m-ai convins.

Comandantul brigăzii, Vasile 
Mihai, elev in anul II la Liceul 
„Gheorghe Lazăr“, un tînăr sub- 
țiratec, înalt, cu o față mică, mi-a 
spus mai tirziu (ploaia tăcuse, 
mici șuvițe de apă se mai prelin
geau pe pereți, iar din tavan că
deau stropi reci pe scindările ne
geluite): Seara, în dormitor, con
stituim organizația. Trebuia s-o 
facem mai demult, dar nu ne 
cunoșteam încă. Dacă doriți, pu
teți veni.

Discuțiile au fost scurte, lapi
dare, lipsite de solemnitate și 
fraze alese.

— Mă numesc Mihai Pîneca- 
ru. Ca secretar al organizației îl 
propun pe tovarășul Vasile Mihai.

— Cine este pentru? Cine este 
împotrivă ? Cine se abține ?

Și cel care a propus și cel care 
a fost propus erau emoționați. 
Nu se cunoscuseră decit de 5 
zile. La otita se ridică „îndelun
gata" lor activitate de șantier.

— Vă mulțumesc, a zis Mihai. 
Dați-mi voie să-i felicit pe cei 
aleși în birou: Mihai Păun, A- 
drian Dumitriu, Gerhard Roth. 
Și acum, la treabă. Problema nu
mărul unu: producție de 3 dale 
de om. In nici un caz mai puțin. 
In al doilea rînd, clubul. Dacă 
vrem să vedem meciul de sim- 
bătă trebuie să punem mina pe 
mătură, să amenajăm clădirea și 
să montăm televizorul. De acord?

— De acord. Miine la prima 
oră vom face treaba aceasta.

Scurt, lapidar, emoționant. A 
doua zi băieții s-au pus pe lucru. 
In cîteva ore au amenajat clu
bul, ar după-amiază raportau o 
producție de 4 dale de om. Sea
ra i-am întîlnit din nou. Mîncau 
salată orientală și sorbeau ceai 
din căni ciclopice.

Discutau, vociferau, aveau ges
turile și frazele acelora care se 
cunosc de luni de zile. Era prima 
lor mare experiență șantieristică. 
Era primul lor sentiment de 
apartenență la o organizație de 
șantier. 

treprinderi în patronarea ate
lierelor școlare șînt măsurate, la 
fiecare sfirșit de promoție, cind, 
de pe băncile școlilor pornesc 
spre întreprinderile care le-a 
insuflat dragostea pentru mese
riile viitoare tot mai multi ab
solvenți.

O atenție deosebită se acordă 
în acest an celor 24 de licee 
cu profile ce vor funcționa in 
cadrul grupurilor școlare și a 
școlilor profesionale de pe lingă 
marile întreprinderi ale jude
țului, elevii beneficiind astfel 
de ateliere-școală moderne, bine 
dotate în scopul însușirii in 
bune condiții a meseriilor pen
tru care au optat. .

Doar 3 licee, cel de construc
ții industriale din Brașov și li
ceele agricole din Budila și Fă
găraș fac excepție de la această 
regulă, atelierele-școală funcțio
nând aici in spații mai puțin co
respunzătoare și dotate slab. De 
o slabă dotare a atelierelor- 
școală au parte și unele licee 
real-umaniste ca „Unirea" și 
„Honterus" din Brașov, precum 
și liceul din orașul Săcele ale 
căror întreprinderi patronatoare: 
Metrom, Trustul de construcții 
industriale Brașov și respectiv 
Electroprecizia, nu au contribuit 
nici in anii precedenți suficient 
la procesul de pregătire tehnică 
a elevilor, la dotarea ateliere- 
lor-școală și a laboratoarelor. 
Intr-o situație asemănătoare se 
află și școlile generale din Ti- 
cuș, Ungro, Beia, Părău, Co- 
mana unde din același motiv 
nesoluționat — patronarea —■ 
elevii nu-și pot însuși cum tre
buie deprinderile tehnice ele
mentare. O situație destul de a- 
larmantă o prezintă, insă, unele 
școli din mediul rural cum ar 
fi Hărman și Tieușul Vechi ale 
căror ateliere-școală trebuiau 
recepționate la 30 august și care 
în loc de noi spații prezintă— 
motivări. De altfel, nici la Bu- 
nești, Paloș, Satu Nou, Peștera, 
Săvăstreni, între Văi. Crizbav, 
Ormeniș, Ucea de Sus, nu există 
spații corespunzătoare pentru 
atelierele-școală.

70000 ELEVI DIN ÎNTREAGA ȚARĂ 
ÎN ȘCOLI NOI

Pregătirile pentru deschiderea noului an școlar sint in toi în 
întreaga țară. în numeroase localități urbane și rurale au fost 
puse la dispoziția elevilor noi săli de clasă și materiale didac
tice. Cei din județul Maramureș, de pildă, vor putea folosi 
in procesul instructiv-educativ noi materiale lehnico-didactice 
a căror valoare depășește un milion lei. în județul Iași, odată 
cu sunetul tradiționalului clopoțel iși vor deschide porțile o 
sută de filiale ale liceelor teoretice și de specialitate. în noul 
cartier Tătărași djn fosta capitală a Moldovei s-a dat in folo
sință cel de-al doilea grup de ateliere inter-școlare din locali
tate. Peste două mii de elevi vor avea aici posibilitatea să-și 
perfecționeze pregătirea practică în electro-tehnică, timplărie. 
lăcătușerie. țesătorie și alte meserii. In noul an, alte două mii 
de copii din județul Timiș vor învăța in școli noi, profilate pe 
discipline tehnice și industriale. în orașul de reședință a fost 
terminată construcția unui nou liceu, cu 20 de săli, care va 
funcționa cu program de educație fizică. O modernă construcție 
școlară, cuprinzind 24 de săli, ateliere și laboratoare a fost 
recepționată și la Deva.

în noul an de invățămint, peste 70 000 de elevi din întreaga 
țară vor păși pragul unor școli noi.
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NU ESTE TIMP : Lumina (ore

le 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
NEÎNFRICATUL ATAMAN : 

Doina (orele 11.15; 13,15; 15,45);
Program de desene animate pen
tru copii — ora 9.45.

PLANETA SĂLBATICĂ : Cen
tral (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30); Doina (orele 18; 20).

PIELE DE MĂGAR: Central
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) ; Flamura (orele 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20.15), Grădina Ca
pitol (ora 19.30).

AI GREȘIT INIMĂ: Capitol
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

GOANA DUPĂ AUR : Scala (o- 
rele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),
Festival (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Grădina Dinamo (ora
19,15),  Grădina Festival (ora 20). 
Grădina Luceafărul (ora 19,30).

ZILELE FILMULUI DIN R.P.D. 
COREEANĂ — DRUMUL SPRE 
SATUL NATAL; Casa Filmului 
(orele 10; 12.30; 15,45; 18).

„STEJAR» — EXTREMA UR
GENȚĂ : Gloria (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18.15), Tomis (orele 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18: 20,15), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.15), Grădina Titan (ora
19.30) . Grădina Tomis (ora 19).

RÎUL ROȘU: Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21), București (orele
8,45; 11,30; 14,30: 17,30: 20,15). Fa
vorit (orele 9.30; 12,15; 15; 17.45;
20.30) , Grădina București (ora
19.30) .

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Victoria (orele 9; 12,-30; 16; 19.30)/ 
Floreasca (orele 15,30; 19).

MUREȘ: Avantaje

le centralizării
La Reghin, printre elevii care 

trebăluiau prin curtea Liceului 
nr. 2 l-am intîlnit pe Sorin Med- 
veșan, elev in anul III. secre
tarul organizației U.T.C. pe 
clasă.

— Pregătim atelierele, ține 
să mă informeze. Chiar acum 
montăm o ștanță pentru atelie
rul de forjă, ajutăm la mon
tarea unei benzi de cusut fețe 
pantofi la atelierul de confecții, 
a unei benzi noi la care vor 
lucra fetele și vor produce pen
tru I.P.M. Sporul, Noi, băieții, 
vom face și in anul școlar 
1974—1975 practica in atelierele 
de mecanică, forjă, electroteh
nică. Sintem patronați de 
I.U.P.S., întreprindere pentru 
care executăm diverse repere. 
Mai producem, poate printre ci
titorii ziarului vom găsi clienți 
interesați, aparate de sudură e- 
lectrică și autogenă.

Pregătite pentru a primi ele
vii sint și atelierele de la Școala 
generală nr. 5. Un atelier de 
lăcătușerie, unul de timplărie, 
în total 40 de locuri, un atelier 
de croitorie cu 13 mașini de cu
sut.

— Atelierele au fost amena
jate în anul acesta, ne infor
mează tovarășul Ovidiu Cota, 
directorul școlii. Aici vor face 
practica, în afară de elevii noș
tri, și elevii școlilor generale nr. 
1 și 2.

— Ateliere interșcolare deci ?
— S-a pornit la amenajarea 

acestora de la necesitatea exis
tenței unei baze materiale co
respunzătoare pregătirii practice, 
așa cum prevede programa. în 
anul trecut au existat ateliere 
și la celelalte școli insă multe 
din ele au fost niște improvi
zații, iar produsele executate 
erau, desigur, pe măsura dotării 
și inspirației maiștrilor. Centra- 
lizind toate sculele, mașinile de 
la școlile amintite am reușit să 
realizăm niște ateliere bine puse 
la punct. Realizăm, de aseme
nea, o instruire unitară a elevi
lor. Toți vor beneficia de con
diții asemănătoare de practică, 
spațiile și utilajele vor fi in
tensiv folosite, vom putea exe
cuta comenzi pentru I.L.E.F.O.R., 
Republica și cooperativa „Pro
gresul", unități care ne patro
nează.

Ideea înființării unor ateliere 
interșcolare mi se pare bună. 
Sint in oraș școli apropiate, 
printre care unele nu au atelie
re, iar altele sint modest utilate, 
în timp ce altele, bine puse la 
punct, nu sînt folosite la maxi
mum. în această situație apare 
și decalajul între nivelul de in
struire practică a elevilor di
verselor școli, între eficiența 
practicii de la o școală la alta. 
Centralizarea atelierelor are in
discutabil efecte practice, nu nu
mai gospodărești ci și de in-

gan. Interpretează: Ana Siclovan 
și Radu Cristea. 21,50 Muzică u- 
șoară, dans, operetă, jazz. 22,15 24 
de ore.

APAȘII : Buzești (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 20,30), Grădina
Buzești (ora 20).

ASEDIU CU SURPRIZE : Bu- 
cegi (orele 16; 18). Grădina Bu- 
cegi (ora 20).

ÎN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30).

POLIȚIA SUB ACUZARE : Me
lodia (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45), Modern (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45), Grădi
na Modern (ora 19,J5).

DE BUNĂ VOIE ȘI NESILIT 
DE NIMENI : Cotroceni (orele 14; 
16; 18; 20).

FĂRĂ UN ADIO : Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA: Lira (orele 15,30; 18); Grădi
na Lira (ora 19,45).

VANDANA : Dacia (orele 9; 
12,30; 16; 19,30). Flacăra (orele 10; 
14,30; 17.15; 20.15), Grădina Vitan 
(ora 19,30).

JOE LIMONADA : Arta (orele 
15.30; 17.30; 19,30), Grădina Arta 
(ora 19,45).

CAZUL ASTRID : Giuleștl (ore
le 15.30; 18; 20,15).

LUMINILE ORAȘULUI : Unirea 
(orele 15,30; 17,30), Grădina
Unirea (ora 19,Ș0).

MARY POPPINS : Viitorul (ore
le 15; 17.45).

PROPRIETARII : Viitorul (ora
20.30).

TRECĂTOARELE IUBIRI: Popu
lar (orele 15,30; 18; 20.15). 

struire, motive suficiente, cre
dem. pentru a pleda cu insis
tență in favoarea generalizării 
ideii, bineînțeles acolo unde 
condițiile sînt de natură s-o re
comande.

CALAȚI: Oțelul nu

se coase cu ac 

și ață
în județul Galați, din cele 188 

ateliere din rețeaua irvvățămin- 
tului teoretic (școli generale și 
licee de cultură generală), 78 
sint de confecții, artizanat și 
menaj, 54 de lăcătușerie și nu- 
mai 8 electro-mecanică, 2 de 
mecanică auto, 9 de mecanică 
generală. 3 de mecanici agricoli 
etc. Deși este evident că eco
nomia județului are nevoie in
tr-o proporție mult mai redusă 
decit altădată de croitori, so
licitările prioritare fiind de me- 
talurgiști, electricieni etc. Ar fi 
fost desigur necesară o acțiune 
mai hotărîtă pentru îmbunătă- 

.țirea structurii existente care 
să țină seama de interesele ju
dețului referitoare la forța de 
muncă, acum dar și în perspec
tivă. S-a acționat, însă, și de 
această dată timid, reușindu-se 
reprofilarea, după cum ne spu
nea inginerul Emilian Popa, 
inspector la Inspectoratul școlar 
județean, doar a trei ateliere 
de confecții in ateliere de lăcă
tușerie.

Nici la capitolul dotări nu sint 
rezolvate toate restanțele. Pro
centul dotării atelierelor din 
rețeaua învățămîntului teoretic, 
ne spune același interlocutor, 
variază între 40 și .90 la sută, în 
mediul rural ținzind spre limita 
inferioară. în mediul urban spre 
cea superioară. Cum aflăm, în
să, imediat, că în județ sint 
încă 10 ateliere oomplet nedo
tate la unele școli din comunele 
Pechea, Băleni, Brăhășești, Fol- 
tești etc. ne dăm seama că li
mita de jos trebuie situată ce- 
t'a ... mai jos. Această stare de 
lucru se datorește, desigur, și 
unor întreprinderi care nu au 
înțeles să-și onoreze conform 
cerințelor datoriile de patronaj. 
Ne referim îndeosebi la Șantie
rul naval și la întreprinderea 
Laminorul de tablă din Galați. 
Avem însă in vedere și efortul 
minim depus de unele condu
ceri de școli care așteaptă totul 
din afară sau se mulțumesc să 
semneze niște documente care 
nu rezolvă nimic. Așa de pildă 
profesorul Marian Bălan, direc
torul Școlii generale nr. 1 din 
comuna Nămoloasa, semnează o 
minută cu întreprinderea Lami
norul de tablă din care reiese 
că atelierele de la respectiva u- 
nitate de invățămint vor fi do
tate cu 5 bancuri de lucru nu 
acum, cind este mare nevoie, ci 
tocmai în trimestrul 1 al anului 
1976 !

N-ar fi de mirare să se fi 
încheiat și în alte părți astfel 
de minute. O asemenea prezum
ție ne face să sugerăm inspecto
ratelor școlare județene ideea 
de a stărui măcar o perioadă a- 
supra termenelor în care se sta
bilesc relațiile dintre școli și în
treprinderi, de a interveni acolo 
și așa cum se cuvine ca intere
sele pregătirii practice pentru 
muncă și viață a elevilor să nu 
fie știrbite de soluționări for
male prețuind mai mult acope
rirea în hirtie decit acoperirea 
în fapte.

Grupaj realizat de : 
ADINA VELEA 

MIRCEA BORDA 
ION CHIRIC

REPRESALII LA ROMA : Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

CAPCANA : Rahova (orele 16; 
18; 20).

URMĂREȘTE-MĂ : Drumul Să
rii (orele 15.30; 18; 20.15).

SĂPTĂMÎNA NEBUNILOR : 
Munca (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

ȘAPTE PĂCATE : Ferentari (o- 
rele 14; 16; 18; 20).

FLUTURII : Viflan (orele J5.3O; 
18).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SĂ : Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 19,30).

HIBERNATUS : Crîngași (orele 
16; 18.15).

BĂIATUL CU UN CAL ALB î 
Cosmos (orele 15,30; 18).

PETRECEREA : Cosmos (ora
20,15).

CE DRUM s'A ALEGI : Pro
gresul (orele 15„30; 18; 20,15).

36 DE ORE : Grădina Aurora 
(ora 19.30).
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Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra“ (Schitu Măgureanu) : 
CASA DE MODE — ora 19.30; 
Muzeul ..Curtea Veche» : TIMPUL 
ȘI PIATRA — spectacol de sunet 
și lumină — ora 20; Teatrul

„0 nouă și tinără
generație de compozitori pășește 

decis pe drumul afirmării"
Creația muzicală românească, 

cunoscută și apreciată astăzi și 
peste hotarele țării, a fost îm
bogățită prin aportul continuu 
al generațiilor care au păstrat 
și dezvoltat tradițiile artei na
ționale, străduindu-se să reali
zeze o identitate artistică fie
cărei epoci. Referindu-se la în
semnătatea educării și a promo
vării tinerilor creatori, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea : 
„Una din cele mai importante 
obligații morale ale societății 
noastre, ale generației de azi 
este de a forma schimbul de' 
miine al culturii românești".

Cum este pregătită cea mai 
tinără generație de creatori să 
se înscrie cu energia și talentul 
său pe drumul artei noastre so
cialiste? Răspunsul l-am solici
tat tovarășului dr. Vasile To- 
mescu, secretar al Uniunii Com
pozitorilor.

— Este o axiomă faptul că 
tinără generație de astăzi va re
prezenta valorile și tendințele » 
culturii noastre muzicale de 
miine. în mod firesc, problema 
formării tinerilor compozitori și 
muzicologi ocupă în ansamblul 
activității Uniunii' Compozitori
lor un loc important.

O separație fundamentală în
tre obiectivele și idealurile mu
zicienilor aparținînd diferitelor 
generații nu există și nu tre
buie să existe. Dar un specific

ZAHARIA STANCU:

„Poeme cu lună"
In accepția lui Zaharia Stan- 

cu, poezia este — faptul l-am 
mai remarcat — o „iarbă a fia
relor", un mijloc magic, adică,x 
de a deschide toate lacătele 
tainelor, de a ne dezvălui esen
țele ascunse, inefabile, tulbu
rătoare ale universului existen
țial. Ea e însă, intr-un alt plan, 
„șoaptă de dragoste" sau „stri
găt de luptă", definiția izolînd 
variante relativ antinomice, în
tre care cîntecul iși desfășoară 
melodiile sale. Pe teme diverse. 
Deduse, mereu, din adevăruri 
cu profunde semnificații mora
le. Presupunînd opțiuni. O poe
mă nu mai puțin programatică 
debutează cu strofa : „Scriu cum 
cîntă păsările / Cînd le răsco
lește vijelia și vintul. / De-aș 
avea o mie de gUri, cu toate 
gurile / Aș slăvi oamenii și pă- 
mintul."

Ceea ce Zaharia Stancu de
monstrează de la primul său 
volum de versuri. Evident de 
la plachetă la plachetă, vocea 
sa cunoaște nuanțe distincte ; 
ritmurile interioafe și sonorită
țile verbale înregistrează, la 
rindu-le, potrivit vîrstelor liri
ce și biologice, mutări de accen
te ; problematica preferențială 
se mișcă dialectic, de la etapă 
la etapă, în funcție de stimuli 
noi. Dincolo de variabilitățile a- 
fective firești, definitorie pentru 
lirismul lui Zaharia Stancu ră- 
mine atitudinea vitalistă. încre
derea în forța și destinul uma
nității. Bucuria de a trăi. Setea 
de a supraviețui. Într-Un context 
sentimental care, in Poeme cu 
lună, ni-1 aduce aminte pe Ar- 
ghezi din Frunze, Clipe, Silabe, 
Noapte, învăluit, așadar, și in 
aburii melancoliilor senectudi- 
nale, împăcat cu sine, puternic 
încă, în stare a converti medi
tația de extracție meditativă, în 
replică bărbătească dată ideii de 
rău și ideii de moarte. Aceasta 
din urmă se insinuează obsesiv 
în titlul unor cicluri ca Sabia 
timpului, Cintecul lebedei sau 
Masa tăcerii, e acceptată ca re
alitate implacabilă și interpre
tată mioritic ca altă formă a 
existenței veșnice, dar respin
să ca soluție etică, altfel spus 
ca mod de manifestare a geniu
lui distructiv. Reacția poetului e 
tranșantă, în privința aceasta. 
Cum e și sub un alt aspect, de
osebit de interesant ca arie de 
referință imagistică. O cerceta
re statistică ar consemna frec
vența raportării la spațiul ura
nic și la cel terestru, la senti
mentul vieții și la acela al non- 
vieții, la regnurile vegetal, a- 
nimal sau mineral. într-o vizi
une prin excelență cosmică. Ter
menii sfătuind unitatea lumii și 
contradicțiile ei. Rînd pe rînd

,,C. I. Nottara» (Sala Studio —- 
la EREN) : RECITAL „PATRIA — 
PARTIDUL» — ora 17; HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 19; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : EU SÎNT TA
TĂL COPIILOR — ora 19.30; Tea
trul ,,C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI... BON- 
SOAR — ora 19,30; (Grădina Bo
ema) : UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS! — ora 20; Teatrul Evreiesc 
de Stat : AU FOST ODATĂ UN 
BĂIAT ȘI O FATĂ — ora 19,30.
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PROGRAMUL 1
16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te

lex. 17.35 Teleglob: Imagini dane
ze. 17,55 Agroenciclopedia — emi
siune de știință și practică agri
colă. 18.25 Atenție la... neatenție’, 
18,55 Publicitate. 19,00 Familia. 
19,25 1001 de seri: Clovnul Bozo. 
19,30 Telejurnal. Proiectul de Pro-r 
gram pe masa de lucru, de studiu 
a întregii națiuni. 20.00 Seară pen
tru tineret. Viitorul comunist al 
patriei — vocația generației noas
tre. Reportaj-dezbatere realizat în 
județul Buzău de Lucia Postelni
cii; De joi pînă joi — rubrică de 
știri din viața și activitatea tine
retului; Ce dai și ce primești de 
la societate? Din cuprins: Repor
taje de la Drobeta Turnu Severin. 
Reșița. Cerna-Motru și Tismana 
realizate de Cristian Thau și Ti- 
motei Ursu; Ce zboară și ce se 
mănlncă? Scenariu: Costin Buzdu

Interviu cu dr.
VASILE TOMESCU,

secretar al Uniunii
Compozitorilor

care privește formarea tinerilor 
muzicieni, legat atit de caracte
risticile gindirii și sensibilității 
lor, cit și de dinamica relațiilor 
acestora cu realitățile vieții po
porului nostru, precum și cu 
problematica de ansamblu a ar
tei și culturii umaniste univer
sale contemporane, desigur e- 
xistă și ne solicită in permanen
ță atenția.

în cadrul Uniunii Com
pozitorilor se desfășoară un 
număr de acțiuni conform unui 
program conceput în mod spe
cial în vederea sprijinirii și o- 
rientării tinerilor muzicieni. Pe 
prim plan se înscriu concursu
rile de creație organizate pen
tru studenții claselor de com
poziție, prin care se stimulează 
interesul față de genurile mu
zicale cu text și cu tematică de 
actualitate. De asemenea, cena
clurile de creație acordă o im
portanță deosebită cunoașterii și 
dezbaterii noilor creații ale ti
nerilor compozitori și muzico
logi. Tot astfeh Editura mu
zicală și revista Muzica con- 

senzația e heliotropică, seleno- 
tropică. geotropică, macrosco- 
pică. Măsura tuturora, ca la ve
chii greei, e omul. Cu gindirea, 
simțămintele, experiența, visu
rile, foamea lui niciodată osto- 
ită de mai bine. Atras de soare, 
de vraja tradițională a lumini
lor lunare, de misterul albas- 
trului celest, Zaharia Stancu 
preferă să șe întoarcă repetat 
pe pămînt. să respire nu aerul 
hiperboreal, ci pe acela al me
ridianului nostru. Nu întîmplă- 
tor lirica sa postbelică, antolo
gată aproape integral în Poeme 
cu lună, tălmăcește metonimic 
conceptul de pămînt și pe cel 
de meridian, prin vocabula : pa
trie. Metonimie și a ceea ce nu
mim viață, colectivitate, regim 
social, adevăr istoric, geografie, 
etnopsihologie. Din perspectiva 
și a secolelor și a actualității i- 
mediate. Dar și a viitorului. 
Conștiință a apartenenței anteice 
la glie, sens superior al dărui
rii, dimensiune etică supremă a 
aspirației naturale spre fericire. 
Nu multe, în comparație cu al
ții. care confundă cantitatea cu 
calitatea și laitmotivul cu va
loarea expresivă implicită, poe
ziile închinate țării de Zaharia 
Stancu au însușirea de a fi me
morabile. Pentru că în simplici
tatea lor invidiabilă, în cadența 
lor de verset aforistic, caligra
fiat paratactic, intr-un dicteu de 
mozaic cromatic, au virtutea 
sincerității totale. Izvorîte din 
cunoaștere, din participare, din 
autobiografie, dintr-un acut 
simț al decantărilor cu audiență 
la certitudini esențiale. Textele 
la care fac aluzie sint recitate 
nu numai la radio și la televi
ziune. Ele au intrat în reperto
riul programelor școlare, sînt 
declamate de ostași și, prin vi
brantul lor mesaj, au primit 
drept de cetate. Țară, îmi iu
besc mult patria de azi sau Pa
tria se constituie, fiecare, ca ve
ritabile manifeste ale vieții îm
potriva morții, ale voinței de a 
fi și ale speranței Împotriva i- 
nerției, abuliei și indiferentis
mului. Demonstrație a rațiunii 
patriotismului.. A unui patrio
tism cu temei sempitern. Dra
gostea de țară fiind identică si
eși, ca entitate emoțională, ori
ce avataruri ar fi parcurs, sub 
crugul vremurilor, ființa națio
nală- Dar și un patriotism cu 
temei în actualitatea cea mai 
fierbinte. Iscat din contempla
rea Ronțâniei de astăzi și din 
deslușirea strălucirilor ei vii
toare. Ca în admirabila poemă 
intitulată simplu Țară, chinte
sență a harurilor lirice ale lui 
Zaharia Stancu.

AUREL MARTIN

PROGRAMUL 2
20.00 Film artistic: ..Semnale». 

Producție a studiourilor din R.D. 
Germană și R.P. Polonă. 21,25 Te
lex. 21,30 Coneert simfonic. 22,00 
Cărți și idei.
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PROGRAMUL III
9.00 Știri. 9.05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale-. 9,55 
Melodia zilei: ..Gînduri pentru 
țară» de Ion Stavăr. 10,00 Dl’ 
vertis club. 11,00 Profil pe porta
tiv: Masimo Ranieri. 11,20 Podoa
be ale pămîntului nostru — cîn- 
tece. 11.30 Din comoara folcloru
lui muzical. 12.00 Știri. 12.05 In
vitație în fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13.00 închiderea emisiunii. 
17,00 Șțirițe după-amiezii. 17,05 
Alo, Radio! — muzică ușoară la 
cerere. 17.50 Cînteee pentru tine
ret. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Cinema. 18,10 Divertisment pentru 
orchesțră de coarde. 18.55 Melodia 
zilei. 19.00 In direct... de pe șan
tierul tineretului din sistemul de 
irigații — Dîmbovița. 19,30 Știri. 
19,35 Casa de discuri DJM. 20.00 
Teatru radiofonic: NĂZDRĂVA
NUL OCCIDENTULUI de John 
Synge. 21.03 Radio-fono-rama. 
Muzică ușoară românească. 22,00 
O zi într-o oră. 23,00 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23.15 Poetica. Țară 
de imn. 23,55—24,00 Ultimele știri. 

tribuie la popularizarea crea
ției tinerilor compozitori și 
muzicologi prin valorificarea lu
crărilor și prin exegeza critică 
a acestora.

— Care este timbrul specific, 
calitatea activității creatoare a 
tinerilor muzicieni în ansam
blul creației actuale ?

— Năzuința tinerilor creatori 
de a-și forma o gîndire și un 
stil propriu este,’desigur, o cer
titudine. Un fapt bun. demn de 
remarcat, este .atenția pe care 
ei o acordă tradiției, tezaurului 
folcloric, dar și concepției și 
tehnicii muzicale mondiale, 
mergind spre o întrepătrundere 
a genurilor și a formelor clasi
ce, spre o sinteză a mijloacelor 
de expresie, spre o universali
zare a limbajului muzical. De a- 
semenea, • abordarea marilor 
teme cu caracter patriotic și u- 
manist evidențiază maturitatea 
compozitorilor tinerei generații, 
depășirea stadiului muncii „de 
atelier" și definirea fizionomiei 
lor de creatori militanți. Exem
plele sînt numeroase : Tulnice 
și Trepte ale istoriei de Mihai 
Moldovan, opera Zamolxe de 
Liviu Glodeanu, Motive mara
mureșene de Corneliu Dan Geor
gescu, Noapte de august de 
Irina Odăgescu. Memorial de 
Octavian Nemescu. balada Pin- 
tea Viteazul de Nicolae Brân- 
duș. cantata Izvoarele păcii de 
Nicolae Coman, Priviți, se con
struiește lumea noastră de Geor
ge Draga etc. Acestea ne a- 
testă adevărul că originalitatea 
se realizează în strînsă legătură 
cu înțelegerea înaltei misiuni 
social-patriotice a muzicianului, 
nu numai în perioada de matu
ritate, ci incă dip momentele 
cristalizării personalității aces
tuia. Experimentul este aței nu 
numai admisibil, dar strict ne. 
cesar, cu condiția de a avea nu 
o finalitate „în sine", ci de a 
viza exprimarea unor adevăruri 
de viață, a sentimentelor, gin- 
durilor, trăirilor omului contem
poran.

— Ce loc credeți că ocupă 
creația tinerilor compozitori in 
repertoriul simfonic, de operă și 
de muzică de cameră actual și 
ce șanse vedeți pentru îmbogă
țirea programelor cu numele ti
nerilor creatori ?

Se arăta mai șus că o for
mă binevenită de valorificare a 
creațiilor tinerilor compozitori o 
reprezintă concertul-dezbatere, 
acesta fiind doar un punct de 
plecare. Ceea ce interesează 
înșă este consacrarea creatori
lor tineri în repertoriile perma
nente ale ansamblurilor și soliș
tilor. Pentru înscrierea creațiilor 
tinerilor muzicieni în marele re
pertoriu mai avem incă multe de 
făcut și acest l,ucru îi privește 
în primul rînd pe compozitori. 
Am în vedere faptul că, pe lin
gă legitima preocupare de a fi 
„în pas cu vremea" pe planul 
căutărilor de limbaj, sint nece
sare strădanii sporite pentru a- 
propierea creației de cerințele 
concrete ale teatrelor muzicale, 
ansamblurilor de cintece și dan
suri. orchestrelor simfonice.

Sintem întru totvțl de acord că 
un compozitor trebuie să se afle 
în fruntea progresului muzicii, 
dar el trebuie în același timp să 
creeze în permanent contact cu 
viața muzicală, cu interpreții și 
cu publicul, astfel incit efortu
rile sale să fi prețuite pe scară 
socială, iar căutările sale crea
toare să se confrunte cu publi
cul. Dacă ni se pare indispen
sabil că atît în concepție, cit 
și pe planul realizării tehnice, 
muzica generațiilor de azi tre
buie să se autodefinească, ni se 
pare la fel de important ca a- 
ceastă autodefinire să fie expre
sia unui contact neîntrerupt cu 
masele cele mai largi ale iubi
torilor de muzică.

Interviu realizat de 
ALINA POPOVICI

In EDITURA POLITICĂ

a apărut:

Ion Spălățelu

PRINTRE

FOARFECELE

CENZURII...

FORMAȚIA DE TEATRU 
DIN CÎMPINA

E plăcut să consemnezi suc
cese. Mai ales cind ele nu sînt 
întimplătoare, ci rodul unei 
munci asidue, perseverente.

Succesul obținut de formația 
de teatru a Casei de cultură din 
Cimpina la recentul concurs 
„Omagiu Eliberării" rezervat; 
formațiilor artistice de amatori 
— Medalia de aur pentru ocu
parea primului loc — atentă 
strădanie și perseverență, dar 
mai ales sudura organică care 
unește colectivul. Un colectiv 
care a știut în permanență să-și 
împrospăteze rîndurile atrăgînd 
mereu alți și alți tineri, obiș- 
nuindu-i cu exigențele pregă
tirii, Vorbind despre acest „mi
nunat colectiv" — după cum 
i-au caracterizat înșiși spectato
rii prezenți la ultima reprezen
tație, cu care prilej a avut loc 
și un dialog intre interpreți și 
ppblic — trebuie neapărat să 
începem cu sufletul și animato
rul Iui -- Justin Pipernea — ca
re de peste 20 de ani iși dedică 
timpul său liber atragerii și in
struirii artiștilor amatori. Se cu
vin apoi numiți veteranii for
mației — Gică Cosma, Marcela 
Verbic, Virgil Cosma — cărora 
li s-au adăugat tinerii : Natalia 
Pavel, Emanuel Toma, Ioana 
Bertescu, Ion Cimpeanu, Ștefan 
Iuga... Lista e mult mai mare. 
Tuturor li șe cuvin cuvinte de 
laudă.

An de an colectivul și-a îm

Reportaj de pe platou

ACTORII
PRINTRE

CONSTRUCTORI
Pentru a ajunge la Petrimanu, 

colonie muncitorească din ini
ma munților de pe Valea La- 
toriței, între culmile masivului 
Căpățina și a masivului Lato- 
rița, într-o regiune pină nu de 
mult sălbatică și umblată rar de 
picior omenesc, faci un drum 
luijg pe serpentine cu coaste a- 
brupte pe o șosea in construcție 
pe care intilnești la fiecare pas 
inscripții ca : „Atenție ! CAD 
BOLOVANI !“ sau „Atenție ! 
Pericol de avalanșe".

Aici, la Petrimanu, printre con
structorii mărețului complex hi
droenergetic Lotru, pe locul un
de va fi fundul unui lac de a- 
cumulare, in niște case improvi
zate pină la terminarea lucrări
lor, și-a stabilit cartierul gene
ral și echipa filmului artistic. 
„Iubire" și printre oamenii a- 
cestor locuri îi poți vedea in 
fiecare zi pe regizorul Andrei 
Cătălin Băleanu, pe scenaristul 
Mihai Creangă, pe operatorul 
Nicolae Mărgineanu și pe se
cundul său Radu Calalb, pe sce
nografii Adriana Păun și Nicolae 
Edulescu, pe maestrul de lumini 
Matei Alexandru, pe actorii Ta
mara Crețulescu și Viorel Bra- 
nea și pe mulți alții. Cealaltă 
parte a echipei este cazată la 
Voineasa, la circa 35 km de
părtare in vilele T-C.H. într-o 
localitate deosebit de pitoreas
că, pe care fiecare ține s-o 
compare cu o stațiune elvețiană. 
Aici sint cazați mai ales actorii, în 
frunte cu interpretul principal 
George Constantin, cu Dana 
Comnea, Octavian Cotescu, Con
stantin Rauțchi și cu mai tine
rii lor parteneri, deținători insă 
ai unor roluri importante, Hora- 
țiu Mălaiele și Albert Kitzl.

Filmările se desfășoară la 
Petrimanu printre locuitorii co
loniei muncitorești, pe barajul 
în construcție, in tunelurile în 
construcție, peste tot unde in
terpreții, intrind în pielea celor 
care muncesc in aceste locuri, 
încearcă să le exprime aspira
țiile, să le împrumute autenti
cul de viață, să le surprindă mi
cile gesturi și chiar umorul. 
Pentru că acest film, închinat 
vieții de șantier, este un poem 
despre noblețea muncii, despre- 
omenie, înglobind un sentiment 
total al încrederii în viitor și în 
același timp în posibilitățile de 
împlinire morală $i sufletească 
a individului.

Aflat la debut, studentul în 
anul IV la I.A.T.C. Horațiu Mă- 
lăiele mărturisea emoția deose
bită de a fi protagonistul unui 
film în care îi are parteneri pe 
un George Constantin sau un 
Octavian Cotescu, acesta din ur
mă fiind chiar maestrul lui de 
la institut. Dar acești mari ac
tori, înțelegînd parcă dificila si
tuație a tinărului, l-au înconjurat 
cu multă dragoste și atenție, o- 
ferindu-i mijloace pentru a-și 
depăși complexele. Interpre
tul prietenului lui (Garofea- 
nu) este Albert Kitzl, proaspăt 
absolvent al secției germane a 
I.A.T.C. Un om de o mare se
riozitate și conștiinciozitate, ca
re poartă tot timpul pe el hai
nele rolului, pentru a fi cit mai 
precis personajul, care discută 
cu aprindere fiecare scenă și 
caută tot timpul soluțiile cele 
mai potrivite. Ei ii au insă me
reu in fața lor pe George Con
stantin, pe care-1 privesc parcă 
cu teamă, a cărui siguranță și 
pondere o studiază cu respect și 
atenție, a cărui simplă prezen
ță este dealtfel pentru intreaga 
echipă de filmare mobilul unui 
mare spectacol, spectacolul su- 
per-actorului, nevoit în fiecare 
moment să-și susțină prestigiul 
unui gest, greutatea uniji cu- 
vînt și tăria unei priviri.

Filmările se desfășoară în li
niște. Niciodată Andrei Băleanu 
nu ridică glasul. Vorbește cu 
fiecare, cu glas scăzut, contro
lează totul cu atenție și calm, 
șoptește ceva operatorului, vine 
apoi la interpret, îi zîmbește 
deși neliniștit, privește apoi sce
na și cind totul e gata dă sem
nalul de filmare. Respectînd a- 
cest stil de lucru, echipa de re
gie procedează în consecință și 
regizorul secund Nicu Gheorghe 
dirijează cu calm și hotărire 
programarea filmărilor/Pînă a- 
cum echipa a avut noroc și de 
zile frumoase așa că Romei» 
Orășanu, directorul filmului, 
poate comunica la studio res
pectarea graficului de lucru.

DUMITRU DINULESCU

bogățit mereu repertoriul. De la 
piese intr-un act — „Moment 
Caragiale", „Ideea", „Necunos
cut la adresă", „Lungul prinz de 
crăciun" (cu care în 1968 au 
obținut o mențiune la „Bienala 
Caragiale") — la piese de mai 
mare întindere și solicitări — 
„Fata morgana", „Casa care a 
fugit pe ușă" (această ultimă 
punere in șcena aducîndu-le 
succesul la recentul concurs). 
Dar „hrana" zilnică a artiștilor 
amatori a consțituit-o recitalu
rile de versuri, serile de poe-. 
zie, montajele literar-muzicale 
oferite publicului spectator cu 
diferite prilejuri atît pe scena 
Casei de cultură, cit și în între
prinderi și alte localități. în a- 
ceastă școală a poeziei și-au 
format tinerii artiști frazarea 
fjnă și subtilă atit de necesară 
unui colectiv destinat să însu
flețească oamenii la flacăra 
poeziei.

Actorul Constantin Moruzan, 
regizorul Mihai Dimiu apreciau 
calitățile acestui colectiv care 
se dovedește a fi un bun intre- 
ținător al tradiției culturale 
existente la Cimpina. Ținind 
seama de acest lucru s-a hotă- 
rit ca incepind cu 15 septembrie 
să ia ființă la Cimpina, sub 
conducerea tovarășului Mihai 
Dimiu, un centru pilot de expe
rimente teatrale.

ION TOMESCU
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VIZITE

O acțiune cu putere de generalizare 
în sportul de masă S’pokt • spoiri

Tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, a avut, miercuri dimi
neața, o convorbire cu Radius 
Prawiro, ministrul comerțului 
din Indonezia, care face o vizi
tă în tara noastră, în fruntea 
unei delegații economice guver
namentale.

în cadrul întîlnirii au fost 
abordate diverse aspecte ale re
lațiilor economice româno-indo- 
neziene, relevîndu-se cursul as
cendent înregistrat în ultimii 
ani. Totodată, a fost exprima
tă dorința de a identifica noi 
căi și forme de conlucrare reci
proc avantajoase, de a valori
fica posibilitățile existente pen
tru extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale, a coo
perării economice și tehnice 
dintre cele două țări.

La convorbire a fost de față 
Mursalin Daeng Mamangung, 
ambasadorul Indoneziei la Bu
curești.

în cursul zilei, delegația in
doneziana a avut convorbiri cu 
membri ai conducerii unor mi
nistere economice și a vizitat 
Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale — EREN ’74.

Seara, tovarășul Ion Pățan a 
oferit o masă în cinstea oaspe
ților.

★
între 22 august șl 11 septem

brie a.c. o delegație a munci
torilor din R.P. Chineză, con
cisă de Fan Dă-lin, membru 
al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez. președintele Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
Provincia Hobei, a efectuat o 
vizită de prietenie și schimb de 
experiență în țara noastră, la 
invitația Consiliului Central al 
U G Ș R

în timpul șederii în Româ
nia, delegația a participat la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a 30-a aniversare a elibe
rării, a vizitat întreprinderi in
dustriale, unități agricole, insti
tuții social-culturale și cartiere 
noi de locuințe din Craiova, Dro- 
beta-Turnu Severin, Deva, Hune
doara, Timișoara, Oradea, Cluj, 
Brașov și București. Delegația 
a avut discuții la Consiliul Cen
tral al U.G.S.R., la Consiliul 
județean al sindicatelor Dolj și 
Hunedoara, s-a întîlnit cu ca
dre de conducere, cu activiști 
sindicali, precum și cu oameni 
ai muncii din întreprinderile 
vizitate.

Miercuri delegația a părăsit 
Capitala. îndreptindu-se spre 
patrie. La aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., de activiști ai sin
dicatelor.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R. P. Chineze la 
București.

SOSIRI
Miercuri după-amiază, a sosit 

în Capitală Mamady Keita, 
membru al Biroului Politic Na
țional al C.C. al Partidului De
mocrat din Guineea, ministrul

Sumarul revistei 
„LUMEA"

A apărut nr. 38 al săptă- 
minalului de politică exter
nă „Lumea".

Președintele Siriei, Hafez 
El-Assad, și doamna Anisse 
El-Assad își împărtășesc, în 
cadrul unor interviuri în 
exclusivitate pentru „Lu
mea", impresiile despre vi
zita în țara noastră.

Ambasadorul Liberiei la 
București relevă însemnăta
tea vizitei în România a 
președintelui William R. 
Tolbert jr.

Revista continuă ancheta 
Internațională „România in 
conștiința lumii", publicînd 
declarații în exclusivitate 
ale unor personalități poli
tice marcante.

Dimensiunile decalajelor 
economice, „numărătoarea 
inversă" a imperiului lusi
tan, evoluția crizei cipriote 
sînt tratate prin ample arti
cole documentare.

Agravarea crizei în Etio
pia, amnistierea lui Richard 
Nixon, date noi despre fa
miliile Rochefeller și Ke
nnedy — completează suma
rul acestui număr. 

culturii și învățămlntuluî, șeful 
delegației Republicii Guineea 
care va participa la lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Co
misiei mixte româno-guineeze 
de colaborare și cooperare eco
nomică, tehnică și științifică.

Pe aeroportul Otopeni oaspe
tele a fost salutat de Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exteri
or și cooperării economice in
ternaționale, de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Ibrahima Ca
mara, ambasadorul Republicii 
Guineea la București, alți mem
bri ai Ambasadei.

★
Miercuri la amiază, a sosit în 

Capitală o delegație a Partidu
lui Comunist 'din Argentina, 
formată din tovarășii Fernando 
Nadra, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C. din 
Argentina, redactor șef al zia
rului „Nuestra Palabra", organ 
al Comitetului Central al par
tidului, și Armando Arjones, 
membru al C.C. al P.C.A., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
București-Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Mih- 
nea Gheorghiu, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Acade
miei de științe sociale și poli
tice, Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Mircea Angelescu, re
dactor șef adjunct al ziarului 
„Scînteia".

PRIMIRE
Miercuri după-amiază, Vasile 

Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit pe 
C. E. S. Weeratunge, noul amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Sri Lan
ka în Republica Socialistă 
România, in legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare. -

ADUNARE
La clubul întreprinderii „7 

Noiembrie" din Sibiu a avut 
loc miercuri după-amiază o 
adunare festivă, organizată de 
Comitetul județean de partid, 
cu prilejul celei de-a 26-a ani
versări a R.P.D. Coreene.

După ce a adresat poporului 
R.P.D. Coreene felicitări cu pri
lejul aniversării a 26 de ani de 
la intemeierea republicii, Va
sile Popa, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal, a 
relevat continua dezvoltare a 
relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre Româ
nia și R.P.D. Coreeană.

A luat apoi cuvîntul Pak 
Zung Guc, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, care a 
evocat succesele obținute de 
poporul coreean în anii puterii 
populare, în înfăptuirea amplu
lui program al partidului de 
construcție socialistă, lupta sa 
dreaptă pentru realizarea aspi
rației fundamentale de unitate 
națională. Ambasadorul a subli
niat importanța deosebită a vi
zitei delegației de partid și 
guvernamentale române în 
R.P.D. Coreeană din 1971, a 
convorbirilor avute cu acest 
prilej între tovarășul Kim Ir 
Sen și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre.

Adunarea s-a Încheiat cu pre
zentarea unui film documentar, 
producție a studiourilor din 
R.P.D. Coreeană.

★
în aceeași zi, Ia Casa de cul

tură a sindicatelor din Sibiu a 
avut loc vernisajul expoziției 
de fotografii — Dezvoltarea în- 
vățămîntului în R.P.D. Coreea
nă in anii construcției socialiste. 
Cu acest prilej au rostit alocu
țiuni Maria Fanache, președin
tele Comitetului județean pen
tru cultură și educație socia
listă, și ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, Pak Zung 
Guc.

PLECARE
Miercuri după-amiază, deta

șamentul de nave militare egip
tene, format din fregatele- 
școală „Tarik" și „Port-Said", 
comandat de amiralul de bri
gadă Anwar Hegazi, a părăsit 
apele teritoriale românești.

REALIZĂRI ÎN AVANS 
A SARCINILOR DE PLAN

Hotărîți să întîmpine cel de-al XI-lea Congres al partidului 
cu rezultate deosebite în marea întrecere patriotică pentru 
accelerarea dezvoltării economico-sociale a patriei, oamenii 
muncii din județul Maramureș au realizat pînă acum o pro
ducție industrială echivalentă cu sarcinile de plan pe patru 
ani ai cincinalului. Totodată, prevederile de plan la export pe 
această perioadă au fost îndeplinite încă in luna august.

Avansul ciștigat le va permite ca pină la sfirșitul anului să 
obțină o producție industrială suplimentară in valoare de 2,3 
miliarde lei concretizată în importante cantități de produse 
necesare economiei naționale.

în telegrama adresată cu această ocazie Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul județean Maramureș al P.C.R. se 
scrie : In numele comuniștilor, al tuturor muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor, vă adresăm și cu acest prilej cele mai 
calde mulțumiri pentru sprijinul direct, nemijlocit pe care con
ducerea partidului și statului, dumneavoastră personal, scumpe 
tovarășe secretar general, ni-1 acordați în permanență și vă 
asigurăm solemn că oamenii muncii de pe aceste meleaguri, sub 
conducerea organizației județene de partid, vor da un nou și 
puternic avint întrecerii socialiste pentru realizarea cincinalului 
în patru ani și jumătate, asigurînd temelii trainice transpunerii 
în viață a grandioaselor prevederi cuprinse în proiectele de 
Program și de Directive elaborate de partid pentru făurirea 
unui viitor plin de măreție pe pămintul României.

*
Comitetul oamenilor muncii al întreprinderii „Azur" din Ti

mișoara a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care raportează cu mîndrie muncitorească îndeplinirea in 3 ani, 
8 luni și 11 zile a prevederilor actualului plan cincinal.

Lărgind colaborarea cu unitățile de cercetare, in mod deose
bit cu ICECHIM București și Institutul Politehnic „Traian 
VUia" Timișoara, colectivul întreprinderii a reușit să ridice 
continuu calitatea produselor, astfel că, acum, în comparație 
cu anul 1971, 60 la sută din nomenclatorul fabricației îl re
prezintă produsele noi sau modernizate.

Realizarea în avans a sarcinilor de plan, a angajamentelor 
asumate — se spune în telegramă — ne va permite să obținem 
suplimentar, pină la sfirșitul anului 1975, față de prevederile 
inițiale ale cincinalului, o producție globală în valoare de 780 
milioane lei și 125 milioane lei beneficii. Din aceste valori —- 
așa cum am stabilit, recent, cu prilejul dezbaterii Proiectului 
Programului Partidului Comunist Român și a Proiectului de 
Directive ale Congresului al XI-lea, ne angajăm în fața con
ducerii partidului, a dumneavoastră personal, mult stimate to
varășe Nicolae CeaUșescu, ca pînă la Congres să realizăm o 
producție globală suplimentară de 113 milioane lei și 45 mili
oane lei beneficii.

Mitinguri de solidaritate 
cu lupta poporului chilian

în spiritul solidarității in
ternaționaliste, a Partidului Co
munist Român, a guvernului și 
întregului popor cu forțele 
larg democratice patriotice din 
Chile, solidaritate care s-a ma
nifestat activ sub cele mai di
ferite forme, miercuri, au avut 
loc la București, Arad și Bacău 
mitinguri ale oamenilor muncii, 
în cuvîntul lor, vorbitorii au 
reafirmat sprijinul frățesc al 
oamenilor muncii din țara 
noastră cu lupta eroică a po
porului chilian împotriva re- 
acțiunii interne, pentru resta
bilirea drepturilor și libertăți
lor democratice, pentru înfăp
tuirea idealurilor sale de li
bertate și progres, pentru drep
tul sacru de a-și decide în mod 
liber destinele.

Relevind — la mitingul care 
a avut loc la întreprinderea „E- 
lectronica" din București — că 
numeroasele dovezi de simpatie 
și solidaritate ale oamenilor 
muncii din România cu cauza 
dreaptă a poporului chilian 
sînt întruchipate semnificativ, 
între altele, în dragostea și 
grija cu care sînt - înconjurate 
familiile refugiaților politici 
chilieni care și-au găsit adă
post și muncă în țara noastră, 
Ion Moise, președintele Comi
tetului sindicatului, a spus : 
Colectivul nostru își reafirmă 
cele mai profunde sentimente 
de solidaritate cu clasa munci
toare și poporul chilian și își 
exprimă convingerea că prin 
lupta unită a tuturor forțelor 
democratice și progresiste din 
Chile vor fi redobîndite drep
turile și libertățile democra
tice. va fi restabilită ordinea 
constituțională.

în anul care s-a scurs de la 
zguduitoarele evenimente din 
Chile — a arătat .în cuvîntul 
său muncitorul Ionel Răduca- 
nu, Erou al Muncii Socialiste — 
colectivul de muncitori din în
treprinderea noastră, ca și în
tregul nostru popor, și-a ma
nifestat în permanență solida
ritatea sa militantă cu oa
menii muncii, cu lupta dreaptă 
a poporului chilian. Exprimînd 
cele mai adinei sentimente de 
simpatie ale tovarășilor mei de 
muncă, a spus el, doresc să a- 
sigur clasa muncitoare, pe toți 
patrioții și democrații chilieni, 
pe activiștii aflați în închisori 
sau în clandestinitate că sîn- 
tem pe deplin alături de lupta 

lor pentru libertate și restabi
lirea ordinii constituționale.

La mitingul care a avut Ioc 
la Casa de cultură a sindicate
lor din Bacău, au luat cuvîntul 
președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor, Vasile 
Păcuraru, muncitorii Ștefan Io- 
niță și Gabriela Clinici, me
dicul Ion Orghidan. Vorbitorii 
și-au exprimat deplina solida
ritate cu lupta dreaptă a oa
menilor muncii și poporului chi
lian, încrederea că nici o forță 
din lume nu va putea învinge 
voința unită a clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității, 
a maselor populare chiliene, 
pentru readucerea patriei lor 
pe calea libertății, independen
ței naționale și progresului eco
nomic și social. Vorbitorii au 
cerut cu hotărîre să fie resta
bilite imediat libertățile poli
tice și sindicale, să se pună ca
păt arestării și condamnării pa- 
trioților, să fie anulate măsurile 
de dizolvare a Centralei Unice 
a Oamenilor Muncii și să se 
garanteze libera ei funcționare. 
Ei au arătat că alături de oa
menii muncii, de poporul din 
Chile, se găsesc toate forțele 
progresiste și democratice din 
lume, care luptă pentru o viață 
mai bună, progres și pace.

Luînd cuvîntul la mitingul 
de la întreprinderea textilă din 
Arad, Tiberiu Cherecheș, mem
bru al Comitetului sindicatului, 
țesătoarea Maria Licher, filatoa- 
rea Maria Papici și tehnicianul 
Petre Cristea au subliniat că 
sentimentele de puternică so
lidaritate ale întregului nostru 
popor cu clasa muncitoare, cu 
cauza dreaptă a poporului chi
lian, și-au găsit o pregnantă ex
presie în declarații ale parti
dului și guvernului, în luări de 
poziții In cadrul diferitelor or
ganisme ale O.N.U., în docu
mente semnate cu prilejul în- 
tîlnirilor conducătorilor de 
partid și-de stat, cu lideri ai 
unor partide și organizații din 
alte țări, în protestele energice 
ale organizațiilor de masă și 
obștești din România. Ei au 
exprimat convingerea lor și a 
tovarășilor lor de muncă că 
prin lupta unită a tuturor forțe
lor progresiste ale poporului 
chilian vor fi redobîndite drep
turile și libertățile democratice, 
va fi restabilită ordinea consti
tuțională în Chile.

„STADIONUL CU
PORȚILE DESCHISE"
între dezideratul practicării 

sportului de către fiecare tînăr 
și realizarea acestui deziderat 
apare deseori o ruptură care, 
în unele locuri, pare greu de 
depășit. Greu fiindcă o parte 
dintre cei care au doar menirea 
de a veghea la buna folosire a 
bazelor sportive și-au însușit o 
mentalitate cel puțin ciudată : 
de stăpîni ai acestor baze. Dar 
este clar că tinerii și numai 
tinerii sînt stăpînii bazelor 
sportive. Ei, în primul rînd, 
trebuie să-și călească trupul și 
voința, să-și dezvolte armonios 
personalitatea în formare. Mai 
trebuie, desigur, luate în calcul 
unele inerții prezente la anu
mite organe U.T.C. și sportive, 
unele deprinderi și mentalități 
în neconcordanță cu imperati
vele dezvoltării sociale. Dar a- 
ceste obstacole pot fi înlăturate 
cu trudă, cu răbdare, cu efor
turi perseverente. Condiția pri
mă este aceea de a asigura a- 
tragerea tinerilor pe terenurile 
de sport, accesul lor permanent* 

în acest context apreciem ca 
foarte valoroasă acțiunea „STA
DIONUL CU PORȚILE DES
CHISE" pornită de către Comi
tetul județean Galați al U.T.C., 
in colaborare cu C.J.E.F.S. și 
Consiliul județean al sindicate
lor. în ce constă această iniția
tivă ? Preocupați să traducă în 
viață obiectivele stabilite de 
Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., din 29 februarie—2 mar
tie 1973 privind dezvoltarea 
continuă a educației fizice și 
sportului din țara noastră, fac
torii de răspundere din Galați 
au întocmit un program concret 
privind accesul tinerilor pe ba
zele sportive :

— pentru atletism — pistele 
și celelalte amenajări adecvate 
de la Stadionul „Dunărea", sta
dionul „Portul roșu", orele 
10-18 ;

— pentru fotbal, stadionul 
„Dunărea" (două terenuri de 
zgură) orele 10-18 ;

— pentru tenis de cîmp — 
trei terenuri la Complexul „Da
cia" și alte două de lingă Gră
dina publică, orele 8-19 ;

— pentru înot — bazinul „O- 
limpic" de la Complexul „Du
nărea",

— pentru gimnastică — sala 
A.B.S. din str. 6 Martie, orele 
11-17.

— pentru popice — patru 
piste la sala de popice din ca
drul complexului „Dunărea" o- 
rele 11-17.

Se studiază, în continuare, 
posibilitatea punerii la dispozi
ția tinerilor, cu program non
stop, a noi baze pentru practi
carea altor sporturi : judo, lup
te, volei, handbal, baschet etc.

Un prim cîștig ar fi, deci, a- 
sigurarea printr-un program ju
dicios, care are în vedere și 
timpul de antrenament al spor
tivilor legitimați, a unei folosiri 
intensive a terenurilor. în al 
doilea rînd tinerii veniți pe 
stadioane, pe bazele sportive 
vor beneficia de îndrumarea ca
lificată a unor cadre tehnice, 
în acest scop s-a apelat la con
tribuția profesorilor de speciali
tate din oraș și se are în ve
dere ajutorul studenților de la 
Facultatea de educație fizică și 
sport de la universitatea gălă- 
țeană. Să mai menționăm tot 
aici efortul organizatorilor de a 
pune Ia dispoziția tinerilor ma
terialele și echipamentul spor
tiv necesar. (Comitetul jude
țean U.T.C. a procurat rachete 
și mingi pentru tenis, C.J.E.F.S. 
a asigurat 10 mingi de fotbal 
etc.).

A doua zi de la declanșarea 
acțiunii am pornit și noi spre 
terenurile de sport. Ne-am o- 
prit pentru început la com
plexul „Dacia" din cartierul 
Mazepa. Pe toate cele 6 tere
nuri se joacă tenis. Pe margini 
mulți tineri își așteaptă rindul. 
Din cînd în cînd antrenorul 
Aurel Bredet le solicită tuturor 
atenția pentru a le explica pe

AZI, ULTIMA Zl 
LA LOTO

Prima lecție — alfabetul tenisului... „Elevii" ascultă cu încor
dare fi atenție explicațiile antrenorului privind execuția clasicelor 
procedee ale „sportului alb“.

La bazinul olimpic, din complexul sportiv „Dunărea", chiar a 
doua zi după lansarea acțiunii „Stadionul cu porțile deschise" 
s-au organizat pasionante întreceri de înot.

îndelete cum se execută o a- 
numită lovitură. Toți sint foar
te atențl, toți încearcă „să co
pie" foarte exact mișcările în
drumătorului lor. Și pe fața a- 
cestuia citim îneîntarea că „are 
cu cine lucra". „Am avut o zl 
plină, ne spune dumnealui în- 
tr-o clipă de răgaz. Pînă la o- 
rele acestea (ora 15) s-au des
fășurat deja 27 de meciuri — 
lecție. Avem acum tot ce ne 
trebuie pentru o activitate bo
gată, pentru ca pe aceste tere
nuri să se joace tenis de dimi
neață pină cînd se întunecă". 
Reținem și mărturisirea elevu
lui Stroe Ioan de la Liceul Va
sile Alecsandri : „Dacă inițiati
va „STADIONUL CU PORȚILE 
DESCHISE" ar fi fost lansată 
chiar de la începutul vacanței 
acum am fi știut să jucăm te
nis și am fi organizat, poate, și 
un turneu, după modelul celor 
mari. Dar niciodată nu-i prea 
tirziu. Timpul nostru liber are 
acum o adresă precisă : Com
plexul Dacia". Tot aici l-am în
tîlnit pe lăcătușul Nicu Meșu 
de la I.J.I.L. Galați care ne-a 
declarat : „Inițiativa este exce
lentă și fără îndoială de pe 
urma ei vor beneficia toți tine
rii care vor să practice sportul 
preferat. Mulți colegi de-ai mei, 
îndată ce au aflat de „STA
DIONUL CU PORȚILE DES
CHISE" s-au organizat pe echi
pe pentru a merge pe diferite 
baze sportive. Eu, unul, prefer 
tenisul și voi veni mereu aici 
în orele mele libere".

Ajungem la terenurile din ca
drul Complexului „Dunărea", în 
cealaltă parte a orașului. Și aici 
se joacă fotbal, popice, tenis de 
masă, la bazinul de înot e mare 
animație. Au venit aici elevi și 
tineri muneftori, deocamdată 

cei mai pasionați. Ne apropiem 
de antrenorul de fotbal Vasile 
Luban, cel care a adus, anul 
trecut, echipa „Constructorul" 
din Galați în finala Cupei 
României : „Pentru noi, antre
norii de fotbal, ne spune dum
nealui, acțiunea „STADIONUL 
CU PORȚILE DESCHISE" re
prezintă încă o șansă. Tinerii 
vor veni în număr mare pe te
ren, vor prinde gustul pentru 
fotbal și ne va fi mai ușor, 
nouă, antrenorilor să descope
rim talentele adevărate de care 
avem atîta nevoie !“.

Desigur, acțiunea fiind încă 
la început, nu totul merge ca 
în... program. Cum era de aș
teptat în primele zile, densita
tea tinerilor pe bazele sportive 
este încă mică. O largă popu
larizare a acțiunii în toate or
ganizațiile U.T.C., din munici
piul Galați și in cele de pe 
platforma Combinatului siderur
gic se impune cu prioritate. In 
acest sens credem că organele 
U.T.C. respective trebuie să 
facă mult mai mult. Fiindcă 
nu-i de ajuns să deschizi larg 
porțile stadioanelor, ci trebuie 
să ai și grija ca pe aceste porți 
sâ intre cîți mai mulți tineri, 
înțelegem că la început, ' cînd 
trebuie sâ sădești pasiuni, să în- 
frîngi obișnuințele sedentaris
mului, este greu. Dar cu perse
verență, cu eforturi mereu re
înnoite, se pot obține împliniri 
superioare. Ne angajăm să ne 
aducem și noi contribuția, reve
nind mai des la Galați, consem- 
nînd și comentînd fiecare treap
tă cîștigată.

Dată fiind însă importanța 
acțiunii „Stadionul cu porțile 
deschise", faptul că ea se oferă 
ca o modalitate eficientă de 
trezire a interesului tinerilor 
pentru sport, pentru practicarea 
lui zilnică, pentru formarea de
prinderilor necesare unei acti
vități bogate, socotim că prelua
rea ei și de alte comitete ju
dețene U.T.C., ar fi binevenită. 
Cine se înscrie, deci, la acțiunea 
„Stadionul cu porțile deschise" ?

VASILE CABULEA 
ION CHIRIC

• După desfășurarea, tur
neului de la Forest Hills in 
clasamentul Marelui Premiu 
al Federației Internaționale 
de tenis continuă să conducă 
argentinianul Guillermo Vi
las cu 495 puncte, urmat de 
Jimmy Connors (S.U.A.) — 
156 puncte, Borg (Suedia) — 
449 puncte, Orantes (Spa
nia) — 412 puncte, Smith 
(S.U.A.) — 393 puncte, Ilie 
Năstase (România) — 295
puncte, Riessen (S.U.A.) — 
259 puncte, Ramirez (Mexic) 
— 240 puncte. Primii opt 
clasați la sfirșitul sezonului 
de toamnă se vor califica 
pentru Turneul campionilor 
care va avea loc anul acesta 
la Sydney.

• Pe stadionul Candido 
Gonzales din Camaguey 
(Cuba) a început cea de-a 
8-a ediție a Turneului inter
național de fotbal pentru ju
niori „Cupa prietenia". Iată 
rezultatele înregistrate în 
prima etapă a grupelor pre
liminare : Cehoslovacia — 
Cuba A 2—2 ; U.R.S.S. — 
Cuba B 5—0 ; Ungaria — 
România 1—0 (1—0) ; R.P.D 
Coreeană — Polonia 1—0.

• în cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Cedar Grove (New Jersey), 
jucătorul român IHe Năstase 
l-a învins cu 6—1, 7—5 pe 
tenismanul chilian Belus 
Prajoux. Spaniolul Juan Gis
bert a dispus cu 6—4, 6—7. 
6—4 de australianul Paul 
Kronk. iar englezul Roger 
Taylor a ciștigat cu 7—5, 
6—3 partida susținută cu a- 
mericanul Bill Brown.

• Săptămina viitoare va 
începe construcția satului o- 
limpic de la Montreal, gazda 
Olimpiadei de vară din anul
1976. Conceput intr-un stil 
arhitectural foarte modern, 
satul olimpic va oferi parti
cipantelor 922 de încăperi cu
prinse în două imobile de 
formă piramidală. Costul 
construcțiilor este evaluat la 
suma de 32 milioane de do
lari. După Olimpiadă, clă
dirile vor fi transformate in 
apartamente de locuit.

• Fostul campion mondial 
de box Ia categoria grea, 
Cassius Clay, a sosit la Kin
shasa, capitala Zairului, în 
vederea meciului pe care-1 
va susține la 25 septembrie 
cu actualul campion al lu
mii, George Foreman. In 
timpul escalei făcute la Pa
ris. Cassius Clay a declarat 
ziariștilor : „Vreau să pără
sesc boxul ca învingător. Fo
reman pornește ca favorit, 
dar este prea lent. Cred că 
voi ciștiga prin ko în pri
mele reprize".

La rindul său, Foreman, 
aflat și el în drum spre 
Kinshasa, a declarat că le
gendara viteză în ring a lui 
Cassius Clay nu-1 nelinișteș
te deloc. „Pe ring nu sintem 
la curse de alergări. In afa
ră de asta, eu sînt mai tî
năr și mai puternic", a con
chis Foreman.

• Pe stadionul „Maraca- 
na“ din Rio de Janeiro, în 
prezența a peste 75 000 de 
spectatori, s-a disputat me
ciul dintre echipele Flumi- 
nense și Vasco da Gama, 
contind pentru competiția de 
fotbal „Cupa Guanabara". 
Fotbaliștii de la Fluminen- 
se, din rindul cărora s-a e- 
vidențiat cunoscutul inter
național Gerson, au termi
nat învingători cu scorul de
5— 1 (3—0).

• La Aix en Provence se 
desfășoară în aceste zile în
trecerile tradiționalului tur
neu internațional de tenis 
dotat cu trofeul „Racheta 
de aur". Iată principalele 
rezultate înregistrate în ziua 
a doua de concurs : Alvarez 
(Argentina) — Pierson (Fran
ța) 6—3, 6—2 ; Kaloghero- 
poulos (Grecia) r— Hugues 
(Franța) 6—4, 6—2 ; Contet 
(Franța) — Tipval (S.U.A.)
6— 4, 6—2 ; Lundquist (Sue
dia) — Varela (Argentina) 
6—3. 6—I ; Rodriguez (Chile) 
— Pierson (Franța) 6—3, 
6—2.

PENTRU ELEVI —UN BOGAT

SORTIMENT DE UNIFORME ȘCOLARE!
• uniforme pentru băieți : 

costume și pantaloni de 
stofă (d. I—XII) și cămăși 
de zefir caro (cl. I-VIII).

• pentru pionieri: cămăși 
de zefir alb și pantaloni 
din doc (cl. I-VIII).

o uniforme pentru fete t 
rochițe din olandină pen
tru preșcolari, șorțulețe 
din olandină ;și rochițe 
din zefir caro (cl. I—IV) ; 
bluze din olandină (cl. V- 
XII), halate pentru prac
tică.

e pentru pioniere: bluze 
din zefir alb si fuste 
plisate (cl. I-VIII).

LICEUL DE 
CONSTRUCȚII Nr. 1 
Bd. Leontin Sălăjan 

nr. 12

Sector IV — telefon 
43 4390

Primește înscrieri 
pentru anul I la Școala 
profesională în mese
ria de instalatori elec
tricieni în construcții, 
absolvenți a 10 clase, 
din toată țara, cărora 
le asigură cazare și 
întreținere gratuită pe 
toată durata școlari
zării

Recrutează tineri pen
tru calificare — ucenicie 
la locul de muncă — în 
specialitățile construcții fi 
instalații.

Tragerea excepțională din 17 septembrie ’74
Luni 16 sept 1974 este ULTIMA zi pentru procurarea biletelor 

MAI MULTE BILETE, MAI MULTE ȘANSE DE CÎȘTIG I

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI
• CURSURI DE CALIFICARE pentru :

— șoferi de autobuze (categoria D) cu o durată de 12 luni ;
— șoferi taximetre (categoria B) cu o durată de 4 luni ; 

Se pot inscrie bărbați și femei in virstă de 22—35 ani.
• CURSURI DE SCURTA DURATA pentru calificare în me

seriile de :
— conducători troleibuze, cu durata de 4 luni, vîrsta 22—45 ani ;
— conducători tramvaie, cu durata de 3 luni, vîrsta 22—45 ani;
— tractoriști rutieriști ; durata de școlarizare este de 3 luni ; 

se primesc tineri cu cel puțin 4 clase, intre 18—35 ani ;
— încasatori (absolvenți ai școlii generale) și controlori (ab

solvenți de liceu), cu Surata de 15 zile, vîrsta 18—45 ani, 
fără antecedente penale.

• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru conducători auto, pose
sori ai permisului de conducere C, in vederea obținerii 
categoriei D.

Durata cursului :
— 10 zile pentru conducătorii auto cu un stagiu în meserie 

de peste 3 ani ;
— 3 luni pentru conducătorii auto cu un stagiu în meserie 

de peste 1 an.
PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSANȚII BENEFICIAZĂ DE :

— indemnizații (mai puțin încasatorii și controlorii) ;
— masă la cantină la prețuri convenabile ;
— legitimații de călătorie pe mijloacele de transport în comun;
— pentru nefamiiiști, cazare în căminele intreprinderii ;
— stabilirea domiciliului in municipiul București, potrivit 

prevederilor Decretului 307/1971, pentru conducătorii de 
vehicule.
Doritorii se vor adresa la biroul învățămînt din str. Dr. 
Grozovici nr. 4, telefon : 12. 24.14. și 12.19. 30.

PENTRU COMPLETAREA NECESARULUI DE PERSONAL DE 
BORD, I.T.B. RECRUTEAZĂ :

— conducători auto categoria D pentru autobuze. Doritorii se 
pot adresa în Calea Șerban Vodă nr. 164—166, telefon : 
23. 61. 54. și 23. 88. 70.

— conducători auto categoriile B și C pentru taximetre și 
autocamioane. Doritorii se pot adresa in strada Galați nr. 
216. telefon : 11. 39. 20.
întreprinderea dispune de un parc nou de autovehicule. 
Solicitanții beneficiază de încadrarea intr-o categorie supe
rioară de retribuire, conform noilor limite îmbunătățite.



• In cadrul unei declarații 
făcute Ia Clubul național al 
presei din Washington, se
cretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a subliniat că 
forțele O.N.U. pot ajuta la 
menținerea păcii in zonele 
de criză, dar nu pol înlocui 
tratativele politice. „Expe
riența ultimelor evenimente 
din Cipru, a arătat el, con
firmă învățămintele trase de 
forțele Organizației Națiu
nilor Unite în Orientul Mij
lociu din 1956—1967, dove
dind că prezența acestora nu 
este o soluție și nu trebuie 
să constituie un pretext 
pentru a slăbi eforturile in 
căutarea unei reglementări 
politice''. Referindu-se la 
trupele O.N.U. din Orientul 
Apropiat, Kurt Waldheim a 
arătat că acestea au rolul de 
a preîntîmpina acțiunile mi
litare in zonă, existența lor 
oferind posibilitatea conti
nuării tratativelor. „Acum 
este deosebit de important 
ca acest timp să fie folosit 
efectiv pentru instaurarea 
unei păci trainice în re
giune". Vorbitorul a subli
niat că Organizația Națiuni
lor Unite poate fi într-ade- 
văr efectivă numai in cazul 
in care activitatea ei găsește 
sprijinul necesar al părților 
interesate.

U.R.S.S.: Vedere din Kiev *

PESTK HOTARE
CHILE: APEL AL

PARTIDELOR
UNITAJII POPULARE

• într-o declarație difuza
tă în clandestinitate partide
le comunist, socialist, MAPU, 
MAPU muncitoresc și țără
nesc, stingă creștină din Chi
le cheamă la unitate munci
torii, țăranii, funcționarii, ti
neretul studios, intelectualii, 
industriașii și comercianții 
aparținind păturilor miei și 
mijlocii, toate organizațiile 
populare și partidele demo
cratice, toți patrioții chilieni 
să formeze un mare front pa
triotic care să pună capăt 
dictaturii in această țară, 
transmite agenția Prensa 
Latina.

Partidele Unității Popu
lare adresează în acest sens 
un apel 
care nu 
rîndurile 
Populare 
Creștine

administrație portugheză

UN NOU PAS ÎNAINTE PE CALEA 
SOLUȚIONĂRII POLITICE A SITUAȚIEI 

DIN CIPRU
t

• ÎNTREVEDEREA DINTRE GLAFKOS CI.ERIDES Șl RAUF 
DENKTAȘ S-A DESFĂȘURAT INTR-UN SPIRIT CONSTRUCTIV
• SrA CĂZUT DE ACORD ASUPRA ELIBERĂRII PRIZONIERILOR 
SUB VÎRSTA DE 18 ANI, A TUTUROR TINERILOR STUDENȚI

S.U.A. au recunoscut
Republica 

Guineea-Bissau
Statele Unite au recunos

cut noua Republică inde
pendentă Guineea-Bissau, cu 
care sînt gata să stabilească 
relații diplomatice, a anunțat, 
miercuri, Departamentul de 
Stat al S.U.A.

forțelor de stingă 
au făcut parte din 
Frontului Unității 

și Democrației 
__ ___ să colaboreze pen
tru recucerirea libertății și 
să deschidă calea democra
ției în Chile.

Documentul Unității Popu
lare subliniază necesitatea 
cuceririi libertății deținuți- 
lor politici, dreptului la mun
că, stabilirii controlului asu
pra prețurilor la articole și 
materii prime esențiale, res
pectării drepturilor sindicale 
și încetării stării de război 
intern impuse după lovitura 
de stat militară din 11 sep
tembrie 1973. în acest sens, 
declarația cheamă toate per
soanele cu convingeri anti
fasciste să desfășoare „cea 
mai amplă și combativă lup
tă de mase, pentru a pune 
capăt acțiunilor represive ale 
autorităților de la Santiago 
de Chile".
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Corupție In Doc lap

Glafkos Clerides, președintele 
interimar al Ciprului, și Rauf 
Denktaș, vicepreședinte, au 
examinat, miercuri, la hotelul 
„Ledra Palace" din Nicosia, 
pentru a doua oară în ultima 
săptămină, posibilitățile existen
te în vederea soluționării ur
gente a problemelor umanitare 
create în urma recentelor ostili
tăți declanșate in Cipru.

Ca și în cadrul reuniunii pre
cedente a reprezentanților celor 
două comunități etnice din 
insulă, problema cheie a 
convorbirilor de miercuri a 
constituit-o eliberarea prizo
nierilor de război și a celorlal
te persoane deținute. în acest 
sens, un comunicat comun dat 
publicității la Nicosia, la sfîrși- 
tul întîlnirii, informează că s-a 
căzut de acord asupra eliberării, 
cu prioritate, a tuturor „prizo
nierilor sub vîrșta de 18 ani, a 
tuturor tinerilor care urmează 
cursurile unor instituții de în
vățământ superior din străinăta
te, a profesorilor, precum și a 
celor bolnavi sau răniți". De 
asemenea, s-a hotărit ca persoa
nele in virstă să fie transferate 
în spitale, în fiecare sector.

în legătură cu aceasta, comu
nicatul menționează că tinerii 
vor fi eliberați în zoiia în care 
se află familiile lor, persoanele

Ziua României 
la Expoziția 
internațională 

de la Moscova
La 11 septembrie, la Expo

ziția internațională „Poli
meri _ ’74“ din Moscova a 
avut loc Ziua României. La 
centrul de presă al expozi
ției a avut loc o conferință 
de presă în cadrul căreia 
reprezentanți ai pavilionului 
țării noastre au expus, in 
fața unui numeros public șl 
al delegațiilor de specialiști 
sovietici și străini aspecte, 
ale dezvoltării și vastele 
perspective ale industriei 
chimice românești.

Directorul general adjunct 
al Direcției de expoziții in
ternaționale a Camerei de 
comerț sovietice. EvghenI 
Iakovlev, a înminat diplome 
de onoare unităților econo
mice românești „Chimim- 
portexport", „îmeco", „Fi- 
brex-Săvinești" și „Danu
biana".

Pînă în prezent, în cadrul 
Expoziției internaționale 
„Polimeri — ’74“ au fost în
cheiate importante tranzacții 
economice între Întreprinde
rile românești participante 
și unități economice sovie
tice și din alte țări.

ale căror rude apropiate au so
licitat un transfer urmînd să fie 
deplasate sub grija Crucii Roșii 
Internaționale.

Data eliberării prizonierilor de 
război și a celorlalte persoane 
deținute urmează să fie stabilită 
vineri, cînd este programată o 
nouă intilnire între cei doi li
deri arată, totodată, documentul.

Referindu-se la intilnirea de 
miercuri, un purtător de cuvînt 
al Organizației Națiunilor Unite 
a informat că ea s-a desfășurat 
„intr-un spirit constructiv", in 
prezența reprezentantului în 
Cipru al secretarului general al 
O.N.U., Luis Weckmann Munoz, 
a repezentantului înaltului Co
misar al Națiunilor Unite pen
tru refugiați, John Kelly, și a 
altor oficialități ale O.N.U. Re
zultatele ei, a spus purtătorul 
de cuvînt reprezintă „un nou 
pas înainte" pe drumul soluțio
nării politice a numeroaselor 
probleme puse, in momentul de 
față, de evoluția situației din 
Cipru.

Guvernul britanic apreciază 
că întrevederile dintre președin
tele interimar al Ciprului, Glaf
kos Clerides, și vicepreședinte
le Rauf Denktaș, care sînt, în 
același timp, liderii comunități
lor greacă și, respectiv, turcă, 
din insulă, „oferă cea mai bună 
perspectivă imediată de pro
gres pe calea unei reglementări 
negociate a problemei cipriote", 
a declarat purtătorul de cuvînt 
al Foreign Office. El a făcut a- 
ceastă declarație la încheierea 
consultărilor pe care ministrul 
britanic de externe, James Cal
laghan, le-a avut, în cursul zi
lei de marți, la Londra, cu re
prezentanții diplomatici ai Ma
rii Britanii la Atena, Ankara, 
Nicosia și Națiunile Unite.

Purtătorul de cuvînt a men
ționat că a fost examinată, in 
acest cadru, problema refugia- 
ților greci și. turci, care se gă
sesc în prezent la bazele mili
tare britanice din Cipru.

Purtătorul de cuvînt a anun
țat, în încheiere, că reuniunea 
a prilejuit definirea poziției 
Marii Britanii in problema ci
priotă, la apropiata sesiune a 
Adunării Generale, a O.N.U.

Președintele Ciprului, arhie
piscopul Makarios, a conferit 
miercuri, la Londra, cu minis
trul de externe britanic, James 
Callaghan, asupra unor aspecte 
ale evoluției situației din Ci
pru în perspectiva soluționării 
pe cale politică a situației din 
insulă.

După cum a declarat, la 
sfirșitul întîlnirii, un purtător 
de cuvînt al Foreign Office-ului,' 
James Callaghan l-a informat 
pe președintele Makarios asu
pra faptului că Marea Britanie 
acordă o deosebită însemnătate 
convorbirilor care se desfășoară 
la Nicosia între reprezentanții 
celor două comunități etnice din 
insulă..

Au fost examinate, totodată, 
în cadrul întîlnirii, rezultatele 
recentelor convorbiri pe care 
președintele Makarios le-a avut 
la Geneva cu ministrul de 
externe al Greciei, Gheorghios 
Mavros.

V

u

• Proiect de rezoluție prezentat Consiliului per
manent al O.S.A • Declarația ministrului de ex 

terne al Perului
Consiliul permanent al Or

ganizației Statelor Americane 
(O.S.A.) s-a întrunit la Was
hington, la cererea reprezen
tanților Columbiei, statului 
Costa Rica și Venezuelei. în 
cadrul lucrărilor, reprezentanții 
acestor țări au prezentat un 
proiect de rezoluție în care se 
afirmă necesitatea întrunirii cit 
mai curînd posibil a miniștri
lor relațiilor externe ai state
lor membre ale O.S.A. pentru 
a examina problema încetării

blocadei împotriva Cubei, „a- 
vind în vedere schjmbârile pro
funde survenite in situația po
litică internațională".

Proiectul de rezoluție subli - 
niază că instituirea blocadei di
plomatice, economice și comer
ciale impuse de către O.S.A. 
împotriva Cubei, in urmă cu 1(1 
ani, a constituit o manifestare 
a „războiului rece".

• ÎN ZONELE ELIBERA
TE din Vietnamul de Sud 
viața reintră treptat pe fă
gașul normal. întreaga popu
lație din aceste zone este an
gajată în prezent în campa
nia de recoltare a culturilor 
de orez. în primele șase luni 
ale acestui an, suprafețele 
cultivate cu orez 
cu 450 000 hectare.

Datorită grijii 
lor revoluționare 
populația depune 
susținute pentru refacerea o- 
biectivelor economice 
truse de război.

au sporit

Comitete- 
populare, 

eforturi

Fără anularea definitivă a 
sancțiunilor economice și co
merciale impuse împotriva Cu
bei nu se poate vorbi de o ade
vărată unitate latino-americană. 
a declarat ministrul relațiilor 
externe al Perului, Miguel An
gel de la Flor Valle, înainte de 
plecarea spre Buenos Aires 
pentru a participa la reuniunea 
reprezentanților țărilor san • 
martiniene și bolivariene. Luînd 
cuvintul in fața ziariștilor și 
corespondenților de presă stră
ini acreditați la Lima, Miguel 
Angel de la Flor Valle a expri
mat sprijinul deplin al țării 
sale față de propunerea comu
nă formulată de un grup de 
țări latino-americane în cadrul 
O.S.A. privind ridicarea bloca
dei impuse Cubei și restabili
rea relațiilop diplomatice a sta
telor membre cu Havana.

în urma semnării, la Lisabona, 
a documentului prin care Por
tugalia recunoaște „de jure" in
dependența Republicii Guineea- 
Bissau, reprezentanții Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde (P.A.I.G.C.) au pre
luat controlul efectiv asupra ca
pitalei țării, Bissau, precum și 
asupra ultimelor puncte ale teri
toriului • aflat încă sub adminis
trație portugheză. începînd de 
marți, trupele P.A.I.G.C. s-au 
instalat in taberele militare din 
apropiere de Bissau, părăsite de 
forțele portugheze.

Președinte al Comisiei muni
cipale a capitalei a fost numit 
Juvencio Gomes -care pină la 
începutul acestei săptămini în
deplinea funcția de delegat al 
forțelor patriotice pe lingă au
toritățile portugheze. De aseme
nea, Antonio Buscardini, direc
tor al postului „Radio Elibera
rea", a preluat sub controlul 
său direct sediul postului de 
radio Bissau, directorul portu
ghez al acestuia fiind numit în 
mod provizoriu intendent. Cele 
două posturi de radio vor con
tinua să existe separat, folosind 
însă aceleași instalații ; după 
cum s-a hotărît, cel aparținind 
forțelor P.A.I.G.C. va asigura 18 
ore de emisie cotidiană și va 
deține exclusivitatea buletinelor 
de informație. P.A.I.G.C. a pla
sat sub administrația sa și cen
trala telefonică și telegrafică 
urmînd ca. treptat-treptat, alte 
cadre să fie numite la conduce
rea diverselor servicii.

La rindul său. generalul Car
los Fabiao, ultimul guvernator 
portughez al Guineei-Bissau, a

devenit delegatul Portugaliei pe 
lingă guvernul noului stat inde
pendent, in așteptarea numirii 
unui ambasador de către Lisa
bona. Militarii portughezi mai 
asigură încă in mod provizoriu, 
controlul cîtorva administrații, în 
timp ce forțele cantonate în 
cele 79 de posturi evacuate din 
interiorul țârii se pregătesc să 
plece spre patrie.

La palatul Doc Lap 
din Saigon, corupția a 
devenit un mod de 
viață. Aceasta este 
concluzia la care a a- 
juns o organizație re
cent constituită la 
Saigon, care reunește 
grupuri de opoziție 
budiste și catolice.

SITUAȚIA
DIN MOZAMBIC

• LUÎND CUVINTUL LA 
DESCHIDEREA Convenției 
anuale a Partidului Liberal 
Britanic, liderul organizați
ei, Jeremy Thorpe, și-a con
centrat atenția îndeosebi a- 
supra situației economice a 
Angliei pe care a apreciat-o 
ca gravă. Arătând că infla
ția atinge o rată de aproxi
mativ 20 la sută, Jeremy 
Thorpe a menționat că, in 
acest context, programul e- 
conomic al partidului său 
prevede, ca mijloc de redre
sare, instituirea unei politici 
de control strict al prețuri
lor și salariilor.

Referindu-se la viitoarele 
alegeri generale ce vor avea 
loc, probabil, pe data de 10 
octombrie, el a precizat că 
liberalii vor participa ca un 
partid independent, cu pro
priul său program și cu pro
priii săi candidați. în even
tualitatea că alegerile se vor 
încheia cu rezultate necon
cludente, care să nu asigure 
victoria decisivă a nici u- 
neia dintre cele trei princi
pale formațiuni politice bri
tanice, Jeremy Thorpe s-a 
declarat gata să examineze 
orice propunere venită din 
partea liderului laburist, 
primul ministru Harold Wil
son, sau a liderului conser
vator Edward Heath, pri
vind crearea umil guvern 
de coaliție.

în același timp, el s-a 
pronunțat pentru colabora
rea laburiștilor, conservato
rilor și liberalilor în cadrul 
unui cabinet de, unitate na
țională, in cazul în care si
tuația economică prin care 
trece țara ar deveni „deose
bit de gravă".

Forțele de ordine controlează 
principalele puncte ale capitalei 
Mozambicului, Lourenco Mar
ques, printre care clădirea pos
tului de radio „Radio Club Mo- 
zambic", instalațiile de aprovi
zionare a orașului cu energie 
electrică și aeroportul — se afir
mă in comunicatele difuzate de 
forțele armate în cursul zilei de 
miercuri. Ciocnirile semnalate
— după ce grupul de extre
miști care ocupaseră postul de 
radio amintit s-au predat auto
rităților — s-au soldat cu morți 
și răniți. După cum s-a precizat 
din aceeași sursă, in unele 
cartiere ale orașului Lourenco 
Marques au mai fost auzite, 
miercuri, focuri sporadice de 
arme.

Pe de -altă parte, la Lourenco 
Marques continuă să sosească 
trupe din nordul Mozambicului, 
pentru a asigura restabilirea 
completă a ordinii șl aplicarea 
integrală a prevederilor acordu
lui semnat la Lusaka de repre
zentanții guvernului portughez 
și cei ai FRELIMO. La Beira
— al doilea oraș din Mozambic
— băncile și birourile au fost 
redeschise, miercuri, situația re
venind la normal după patru 
zile de tensiune.

★
Contraamiralul Victor Crespo, 

membru al Consiliului de Stat 
al Portugaliei, care a fost de
semnat în calitate de înalt co
misar portughez în Mozambic, a 
sosit la Lourenco Marquez, 
unde urmează să asigure, pînă 
la 25 iunie anul viitor — data 
recunoașterii oficiale a inde
pendenței țării de către Lisabo
na — legătura permanentă între 
guvernul provizoriu de tranziție, 
și cel portughez. După cum a 
făcut cunoscut într-o conferință 
de presă ținută inaintea plecării 
sale spre capitala mozambicană, 
acest guvern provizoriu va fi 
constituit în termen de o șăptă- 
mînă șl va cuprinde șase mi
niștri desemnați de FRELIMO 
și trei numiți din rîndurile for
țelor armate staționate în Mo
zambic. Primul ministru al gu
vernului provizoriu — a spus 
el — va fi ales de Comitetul 
Central al FRELIMO.

„Mișcarea populară de lup
tă împotriva corupției" își 
continuă campania de de
mascare a autorităților sai- 
goneze, a practicilor șefului 
regimului, Nguyen Van Thieu, 
și ale cercurilor apropiate 
lui. Documentele publicate 
de această organizație nu 
sînt nici primele și nici cele 
mai critice. Corupția cercu
rilor conducătoare de la Sai
gon este un fenomen care 
persistă de ani de zile și el 
a fost demascat în dese pri
lejuri. Cel mai recent act de 
acuzare îl condamnă pe Ngu
yen Van Thieu. personal, de 
a fi profitat de funcțiile pe 
care Ie deține in scopul achi
ziționării de nenumărate 
case și terenuri la Saigon și 
în alte orașe. Recente docu
mente date publicității dez
văluie o gamă foarte largă 
de preocupări de aceeași 
factură ale lui Nguyen Van 
Thieu și ale primului minis
tru. Una ar fi traficul de 
opium și heroină din care, 
cei doi, și desigur nu nu
mai ei, dar și ceilalți care 
dispun de o cit de neînsem
nată autoritate, scot profi
turi uriașe. Nu e de mirare 
că profiturile sînt mari, din 
moment ce in Saigon intră 
lunar 2 tone de droguri și 
doar... cinci la sută din can
titate este depistată mai mult 
sau mai puțin simbolic. Vic
timele corupției sint consu
matorii de stupefiante, în 
bună parte tineri, al căror 
număr se ridică, după apre
cierea agenției FRANCE 
FRESSE la 150 000. Crescuți 
în atmosfera de corupție ali
mentată de regimul de la 
Saigon, mulți dintre acești 
tineri preferă să evadeze în 
lumea ireală pe care 
compun stupefiantele.

Din acuzațiile formulate la 
adresa lui Thieu și a mem
brilor familiei sale, rezultă 
că aceștia sînt implicați în 
speculațiile cu orez din pro
vinciile centrale sud-vietna- 
meze. Afacerile cu orez sînt 
deosebit de rentabile întru- 
cit în ultimele luni prețuri
le au sporit cu 400%. Corup
ția și specula cu orez ca și 
cu alte produse de imediată 
necesitate au devenit croni
ce fiind practicate de toate 
eșaloanele de autorități. Ast
fel, inalți funcționari de stat,

le-o

generali și alți membri ai 
anturajului lui Thieu cum
pără orez și benzină pentru 
armată, ca să Ie comerciali
zeze apoi la prețuri fantas
tice., Beneficiile pe care le 
acumulează de pe urma a- 
cestor tranzacții veroase sînt 
plasate cu grijă în conturi la 
băncile din străinătate. O 
altă sursă de venituri o con
stituie vînzarea funcțiilor 
administrative care sînt „ad
judecate" celor care dau mai 
mult.

Corupția și specula sînt și 
produsul incapacității regi
mului saigonez de a face 
față crizei prin care trece e- 
conomia țării „care se gă
sește pe marginea dezastru
lui" (NOUVEL OBSERVA- 
TEUR). Aceeași publicație a- 
preciază de la fața locului că 
Thieu își lasă miniștrii să 
procedeze cum găsesc de cu
viință in actuala criză eco
nomică, ințelegindu-se prin 
aceasta că ei au „mină libe
ră" să folosească orice mij
loace ca să se îmbogățească. 
Datele despre starea econo
miei sînt catastrofale: rezer
vele de devize străine s-au 
redus sub limita de 125 mi
lioane dolari; inflația crește 
cu 65 la sută anual; piastrul 
s-a devalorizat cu 19 la sută 
în anul trecut; deficitul pre
vizibil în acest an va fi de 
200 miliarde piaștri.

În această situație precară 
a economiei, contribuabilul 
este victima arbitrariului au
torităților care folosesc fi
nanțele țării pentru pregătiri 
de război. Cheltuielile mili
tare sînt acoperite în pro
porție de 80 la sută din bu
getul național. Thieu și spri
jinitorii săi, implicați în tot 
felul de afaceri obscure, 
mențin și întrețin o armată 
cu un efectiv uriaș. Un mi
lion de oameni fac parte din 
armata regulată și alți 
500 000 sînt incadrați în așa- 
numitele unități ale „auto
apărării". Războiul a lăsat în 
urma lui 300 000 orfani, 
40 000 orbi și surzi, 83 000 in
valizi, 8 000 paralizați. Victi
me ale războiului sint și cel 
200 000 deținuți politici și ze
cile de mii de sud-vietna- 
mezi care flăminzesc pe 
străzile orașelor care se mai 
găsesc încă in administrarea 
autorităților de Ia Saigon. 
Dar Thieu și cei din jurul 
său continuă să promoveze o 
politică antinațională, o poli
tică a provocărilor război
nice.

DOINA TOPOR
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Pentru democratizarea
relațiilor dintre state

NIGERIA: Universitatea din Lagos
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• LA ROMA AU LUAT 
SFÎRȘIT lucrările Comisiei 
mixte F.A.O.—Apimondia, care 
s-au desfășurat sub președinția 
prof. ing. V. Harnaj, președin
tele Apimondiei. în cadrul lu
crărilor comisiei s-a făcut o 
amplă analiză a activității des
fășurate in ultimii trei ani de 
către Institutul internațional de 
tehnologie și economie apicolă 
de la București. Numeroși par
ticipant! la lucrările comisiei au 
adresat elogii la adresa activi
tății desfășurate de institut in 
sprijinul apiculturii din țările in 
curs de dezvoltare, precum și 
în legătură cu cele trei serii de 
cursuri postuniversitare organi
zate la București, la care au par
ticipat specialiști din 14 țări. Au 
fost scoase în evidență efortu
rile făcute de institut în direc
ția răspindirii de material bio
logic de calitate din crescătoriile 
din România și Italia, cit și din 
crescătoriile locale organizate în 
Africa și America Latină, in

vederea împiedicării poluării 
biologice a zonelor apicole din 
aceste regiuni.

Ședința guvernului 
francez

• GUVERNUL FRANȚEI S-A 
REUNIT, miercuri, pentru pri
ma dată în epoca postbelică, in 
afara Parisului, in orașul Lyon. 
Dezbaterile au fost consacrate 
in esență unor măsuri de ordin 
social. De asemenea, ministrul 
de interne Michel Poniatowski 
a prezentat o comunicare in le
gătură cu recenta sa călătorie 
în Polonia.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvînt al guvernului franțez 
a confirmat că președintele Gîs- 
card d’Estaing va vizita Polo
nia înainte de încheierea pri
mului trimestru al anului 1975. 
Miniștrii francezi ai afacerilor 
externe, agriculturii și sănătății 
vor vizita insă Varșovia în in

tervalul de timp dinainte de vi
zita șefului statului francez.

• ÎNTR-UN ARTICOL 
consacrat relațiilor nipono- 
cubaneze. ziarul ,.Sankei 
Shimbun" se pronunță pen
tru extinderea relațiilor cu 
Republica Cuba. Schimburi
le comerciale dintre Japonia 
și Cuba, potrivit aprecierilor 
lui „Sankei Shimbun", s-au 
cifrat în 1973 la 280 milioane 
dolari.

În prezent, in Japonia se 
află intr-o vizită /oficială 
prima delegație comercială 
din Cuba, condusă de adjunc
tul ministrului comerțului 
exterior, Ruiz Cabrisas.

• LA ÎNCHEIEREA VIZITEI 
SALE la Bonn, ministrul grec 
de externe Gheorghios Mavros, 
l-a intilnit pe fostul cancelar 
Willy Brandt, președintele Parti

dului Social-Democrat din 
R.F.G., căruia i-a transmis o 
invitație a primului ministru 
Caramanlis de a face o vizită în 
Grecia. Brandt a acceptat invi
tația. De asemenea, in cursul 
întrevederii au fost evocate si
tuația din Grecia și dorința a- 
cestei țări de a adera la Piața 
comună.

Vizita premierului 
israelian in S.U.A.

• PRIMUL MINISTRU AL 
ISRAELULUI, Yitzhak Rabin, 
care a sosit marți seara Ia Was
hington, intr-o vizită oficială de 
trei zile, a fost primit la Casa 
Albă de președintele Statelor 
Unite, Gerald Ford.

La sfirșitul convorbirilor, pre
ședintele Ford și-a exprimat 
speranța că tratativele privind 
reglementarea pașnică și dura
bilă în Orientul Apropiat vor 
înregistra noi progrese.

La rindul său, premierul Is
raelului a declarat că țara sa 
dorește să ajungă la pace cu ve
cinii săi.

• LA LIMA AU ÎNCEPUT 
lucrările sesiunii Comisiei A- 
cordului de la Cartagena, or
ganismul suprem al Organi
zației Pactului Andin, din 
care fac parte Bolivia, Chile, 
Columbia, Ecuador, Peru și 
Venezuela. Participanții la 
lucrări urmează să analizeze 
stadiul transpunerii în prac
tică, de către statele membre, 
a statutului investițiilor stră
ine, care limitează posibili
tățile capitalului străin de a 
ocupa poziții importante în 
ramurile-cheie ale economi
ilor naționale, dezvoltarea in 
continuare a colaborării și 
cooperării economice, ca și 
crearea unui tribunal de ar
bitraj al Pactului Andin.

Succes a P.C
din Japonia

1NTERVENȚIA DELEGATULUI ROMAN IN CONSILIUL 
U.N.C.T.A.D. PRIVIND NECESITATEA ELABORĂRII Șl ADOP
TĂRII CARTEI DREPTURILOR Șl ÎNDATORIRILOR ECONOMI

CE ALE STATELOR.

în cadrul lucrărilor Con
siliului UNCTAD au fost 
dezbătute probleme pri
vind elaborarea Cartei 
drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor.

Referindu-se la stadiul actual 
al elaborării Cartei, delegații ță
rilor in curs de dezvoltare au 
apreciat că s-au obținut progre
se evidente, numeroase paragra
fe ale proiectului acesteia fiind 
acceptate de toate țările. întru- 
cit, însă, o serie de aspecte im
portante nu au putut fi formu
late într-o manieră unanim ac
ceptabilă, a fost subliniată ne
cesitatea intensificării eforturi
lor pentru elaborarea integrală 
a proiectului, astfel încit la se
siunea din acest an a Adunării 
Generale a O.N.U., Carta să 
poată fi adoptată.

în intervenția sa, delegatul 
român a subliniat că, după a- 
doptarea Declarației și progra
mului de acțiune privind insta
urarea unei noi ordini economi-

ce internaționale, se impune cu 
și mai mare acuitate adoptarea 
Cartei ca un instrument eficace, 
în vederea democratizării rela
țiilor dintre state și așezării a- 
cestora pe baza principiilor de 
egalitate, respect al indepen
denței și suveranității naționa
le. neamestec in treburile in
terne și avantajului reciproc. 
Reprezentantul român a arătat, 
de asemenea, că țara noastră 
este decisă să aducă o contri
buție constructivă la elaborarea 
și adoptarea Cartei drepturilor 
și îndatoririlor economice ale 
statelor, ca un prim pas în pro
cesul de codificare a principii
lor noi ale relațiilor economice 
dintre state.j

din Okinawa
în alegerile locale, desfă

șurate la 8 septembrie în 32 
de localități din Okinawa, 
Partidul Comunist din Japo
nia a ciștigat 26 de locuri, 
sporindu-și cu 12 numărul 
de mandate deținute pînă în 
prezent. Numărul voturilor 
obținute de Partidul Comu
nist a fost de 11 117, dublu 
față, de cel înregistrat la ul
timele alegeri locale din sep
tembrie 1970. de către Par
tidul Poporului din Okina
wa, care s-a alăturat comu
niștilor în 1973.

Partidul liberal-democrat 
a obținut. in total, 66 de 
mandate, față de 86 deținute 
anterior. Partidul Socialist 
din Japonia și Komeito 
și-au sporit numărul de man
date de la 6 la 16. și respec
tiv, de la 10 la 18.

Învățămîntul superior 
în R. D. Germană

Inițiative ale studenților pentru a introduce cu
ceririle tehnico-științifice în activitatea productivă

Belgia : majorarea pre
țului la combustibili

• GUVERNUL BELGIAN a 
hotărit, marți, majorarea pre
țurilor combustibilului destinat 
încălzitului și autovehiculelor 
din transporturile rutiere.

• GUVERNUL JAPONEZ A 
ANUNȚAT că președintele 
S.U.A.. Gerald Ford, va efectua 
o vizită oficială in Japonia, in 
zilele de 19—21 noiembrie. Sa
lutăm această vizită, pe care o 
așteptăm să contribuie la ex
tinderea relațiilor dintre Japonia 
și S.U.A. — a declarat purtăto
rul de cuvînt al cabinetului de 
la Tokio, Susumu Nikaido. El a 
arătat, totodată, că aceasta va 
fi prima vizită oficială in Ja
ponia a( unui președinte al 
S.U.A., în istoria de un secol a 
relațiilor japono-americane.

Un obiectiv important al activității institutelor de învățămint 
superior din R.D. Germană îl constituie aplicarea rapidă a re
zultatelor cercetării in domeniile științei și tehnicii, a tehnolo
giilor și procedeelor avansate în vederea sporirii productivității 
muncii, a perfecționării conducerii și planificării producției.

în școlile superioare din 
R.D.G. există o multitudine de 
inițiative pentru a introduce cu
ceririle tehnico-științifice in 
activitatea productivă. Consiliul 
științific al Ministerului învăță- 
mintului Superior și al școli
lor de specialitate și secția de 
fizică a Universității din Jena, 
împreună cu cercetătorii din 
întreprinderi, au organizat se- 
minarii și colocvii speciale. 
Școala superioară tehnică din
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• LA GALERIILE DE AR
TA „RUBBERS" din Buenos 
Aires, a avut loc inaugura
rea unei expoziții a cunos
cutului pictor argentinian, 
Raul Soldi, avind ca temă 
dansul și portul popular din 
România.

Au participat scriitori, ar
tiști, critici de artă de la 
publicațiile de specialitate și 
de la marile ziare din capita
la argentiniană, reprezen
tanți ai autorităților.

Ilmenau a reușit în 1973 să du
bleze numărul rezultatelor teh
nico-științifice introduse in 
producție.

Printre realizările in domeniul 
aplicării în practică a rezulta
telor cercetărilor se numără și 
cele ale Universității Humboldt 
din Berlin. Astfel, s-a reușit să 
se elaboreze un nou procedeu 
de depozitare și conservare a 
melasei pentru industria zahă
rului. în acest mod s-a elimi
nat în mare măsură caracterul 
de campanie în procesul de 
producție al acestei ramuri in
dustriale.

Secția construcții de mașini 
de la Școala tehnică superioară 
din Magdeburg a elaborat un 
nou sistem de bandă de trans
port care se extinde după ne
voie. Cercetătorii si studenții de 
la secția de tehnologie a Școlii 
tehnice superioare pentru chi
mie din Merseburg au optimi
zat separarea amestecurilor li
chide complicate, procedeu ca
re a fost direct aplicat în pro
ducție.
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