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Colectivele de muncă
raportează

realizări de prestigiu
Colectivul de muncă al între

prinderii de construcții siderur
gice Hunedoara a încheiat pri
mele 8 luni ale anului cu un bi
lanț remarcabil : planul produc 
ției globale a fost realizat în 
proporție de 100,76 la sută, iar 
productivitatea muncii, în pro
porție de 109 la sută.

Tot în aceeași perioadă 
s-au obținut 9 800 000 lei econo
mii peste plan. Numeroase o- 
biective din graficul de execuție 
au fost predate beneficiariloi 
înainte de termen, ca de exem
plu : 800 apartamente: reparația 
capitală a bateriei de cocs nr. 3, 
de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara, reparația capitală a cup
toarelor adînci nr. 6 și 8 de la 
bluming, reparația capitală a cup 
torului nr. 3 de la O.S.M. 2 df 
400 tone, centrala termoelectrică 
Călan de 12 MW, Fabrica de 
ipsos Călan etc. Muncind, în 
permanență într-o îndîrjită luptă 
cu timpul, constructorii hunedo- 
reni au reușit să obțină avansuri 
serioase la toate lucrările, cre- 
îndu-se condiții favorabile pentru

Noi capacități de producție
Industria județului Cluj a sporit în acest an cu o serie de noi 

capacități de producție. Au fost puse recent în funcțiune insta
lațiile de albire a celulozei de rășinoase de la Combinatul de 
celuloză și hirtie din Dej. noile linii tehnologice de la „Industria 
sîrmei" din Cîmpia Turzii. halele de fabricare a panourilor mari 
din beton precomprimat de la Cluj și Turda, cu o capacitate a- 
nuală de peste 10 000 mc, secțiile de gresie, gresie fină și majo- 
lică de la întreprinderea de ceramica fină, o nouă fabrică de 
nutrețuri combinate. întreprinderea de cazane mici și arzătoare 
și-a mărit capacitatea cu 3 000 tone produse pe an, iar uzina 
„Unirea" cu 200 mașini de rectificat.

Tot în județul Cluj au început ample lucrări de extindere a 
unor importante obiective economice. întreprinderea turdeană 
„Electroceramica" se extinde cu noi linii tehnologice care vor 
spori producția acestei moderne unități cu 2 800 tone izolatori ce
ramici. Fabrica de sticlărie se lărgește cu o nouă secție de ar
ticole de laborator, insumind peste 600 tone produse pe an, iar 
întreprinderea vecină, de materiale de construcții, își sporește 
zestrea tehnică cu o linie care va prelucra anual 3 100 tone po- 
liclorură de vinii. O altă unitate din Turda, întreprinderea „9 
Mai", va da. in urma actualelor dezvoltări, 17 000 tone de pro
duse refractare în plus. Se construiește o secție specială de ma 
teriale refractare și în cadrul întreprinderii de ceramică fină din 
Cluj. Sint, de asemenea, în curs de execuție o fabrică de lapte 
praf, cu o capacitate de 3 000 tone/an, o secție de obținere a un
tului la întreprinderea de prelucrare a laptelui, iar la Gherla, in 
cadrul Combinatului de prelucrare a lemnului, se lucrează la o 
nouă linie de placaje superioare cu o capacitate de 6 000 mc.

I.C.S. Hunedoara

Devansări 
in graficul 

constructorilor
• 1 500 DE TINERI INTR-O 
AMPLĂ ACȚIUNE DE PERFEC
ȚIONARE Șl AUTODEPĂȘIRE
• „FIECARE TINAR - UN UTI
LAJ ÎN SUPRAVEGHERE" • 
CUVINTE DE LAUDĂ PENTRU 
O VALOROASĂ INIȚIATIVA

UTECISTĂ

Pe ogoare,
Campania de toam

nă mobilizează în a- 
ceste zile principalele 
forțe ale lucrătorilor 
ogoarelor vilcene. Pi- 
nă acum, în coopera
tivele agricole de 
producție ale jude
țului au fost pregăti
te pentru semănat a- 
proape 6 000 de hec
tare. Cele mai bune 
rezultate in această 
direcție le-au obținut 
unitățile Consiliului 
intercooperatist Dra 
gășani, C.A.P.-urile 
Zătreni, Făurești, 
Lungești și altele. In 
aceste localități ute
ciștii s-au afirmat în

uteciștii in primele rinduri
primele rinduri. Pre
tutindeni s-a trecut 
la aplicarea măsuri
lor stabilite privind 
administrarea îngră
șămintelor organice 
și chimice, a amen
damentelor, pregăti
rea seminței de grlu, 
secară și orz de 
toamnă.

Ca și în anii tre- 
cuți, in majoritatea 
unităților agricole 
din județ au fost 
constituite echipe 
permanente de tineri 
care vor lucra la 
fertilizarea solului. 
Este o operație im

portantă de care de
pinde in mare mă
sură recoltele viitoa
re. Tinerii sînt 
hotărîți să o execu
te cu maximă ope
rativitate și respon
sabilitate. Concomi
tent, mecanizatorii 
din stațiunile de ma
șini lucrează și ei in
tens la repararea și 
pregătirea utilajelor 
pentru campanie. La 
Bălcești, Horezu, 
Drăgășani și Rm. 
Vilcea toate mașini
le și utilajele sînt 
pregătite.

Cu 100 de zile în avans
Combinatul de lianți și 

azbociment Birsești-Tg. Jiu 
este a șaptea unitate econo
mică din județul Gorj care 
a raportat îndeplinirea inte
grală, cu peste 100 de zile 
mai devreme, a prevederilor 
din angajamentele asumate 
in întrecere pe întregul an. 
Situațiile statistice atestă că 
in intervalul scurs din acest 
an combinatul a produs su
plimentar o cantitate de ci
ment din care se pot reali
za prefabricate pentru 1 200 
apartamente, precum și în
semnate cantități de alte 
produse.

în contul anului 1975
Textiliștii de la întreprin

derea de postav „Proletarul" 
din Bacău lucrează. începind 
de marți, în contul zilei de 
23 august 1975, obținind un 
avans de peste opt luni față 
de prevederile cincinalului. 
Calculele estimative indică 
posibilități de atingere a co
telor finale ale sarcinilor 
cincinalului la sfirșitul lunii 
ianuarie a anului viitor, cu 
11 luni mai devreme.

Surse de materii prime
Dolomitele din zona Ovi- 

diu sint cunoscute de multă 
vreme ca un excelent ma
terial de construcție, fiind 
folosite de inginerul Anghel 
Saligny la construirea digu
rilor din portul Constanța.

Lucrările de cercetare geo
logică încheiate recent de 
către specialiștii întreprin
derii de foraj și lucrări geo
logice speciale din București 
au condus la determinarea 
unor bogate rezerve din a- 
ceastă substanță minerală 
valoroasă pentru economia 
națională.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, marți la 
amiază, pe primul ministru al 
Republicii Sri Lanka, doamna 
Sirimavo Ratwate Dias Ban
daranaike, care face o vizită 
oficială în țara noastră.

La primire au luat parte to
varășii Manea Mănescu, primul 
ministru al guvernului, și Pe
tre Tănăsie, ambasadorul 
României la Colombo.

Doamna Sirimavo Bandara- 
naike a fost însoțită de Tissa 
Wijeratne, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
și C. E. S. Weeratunge, ambasa
dorul Republicii Sri Lanka la 
București.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură pe primul 
ministru al Republicii Sri Lanka 
și a subliniat convingerea sa 
că această vizită și înțelegerile 
ce vor fi convenite marchează 
un moment important în dez
voltarea legăturilor prietenești 
dintre cele două țări și popoare.

Exprimindu-și satisfacția pen
tru prilejul oferit de a vizita 
țara noastră și de a se întîlni 
cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, primul ministru 
Sirimavo Bandaranaike a rele
vat aprecierea deosebită de 
care se bucură în Republica 
Sri Lanka politica externă pro
movată de România, contribu
ția sa la cauza păcii, destinde
rii și cooperării internaționale.

In cursul întrevederii, de 
ambele părți a fost apreciat mo
dul pozitiv in care evoluează 
relațiile politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale 
dintre cele două state și s-a 
subliniat dorința comună de a 
se continua eforturile în ve
derea identificării unor noi 
domenii de colaborare și coope
rare de interes reciproc, în mă
sură să intensifice și mai mult 
raporturile prietenești dintre 
România și Sri Lanka, spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei 
păcii in lume.

în continuare au fost aborda

te unele aspecte ale vieții poli
tice internaționale. Schimbul de 
vederi ce a avut loc în aceste 
probleme a evidențiat voința 
celor două țări de a milita ac
tiv pe mai departe pentru co
laborare și pace în lume, pen
tru democratizarea vieții inter
naționale și instaurarea unei noi 
ordini economice în lume, pen
tru promovarea unor relații în
temeiate pe echitate și deplină 
egalitate în drepturi, respect al 
independenței și suveranității 
naționale, neamestec în treburile 
interne, recunoașterea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta 
potrivit voinței și intereselor 
«ale.

După convorbire, președintele 
Nicolae Ceaftșescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au reținut la 
dejun pe primul ministru al 
Republicii Sri Lanka, doamna 
Sirimavo Ratwate Dias Ban
daranaike.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, primul ministru al gu
vernului, cu soția, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Ion 
Cosma, ministrul turismului, 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Petre Tănăsie, amba

sadorul României la Colombo.
Au luat parte Tissa Wijerat

ne; secretar general in Ministe
rul Afacerilor Externe, C. E. S. 
Weeratunge, ambasadorul Re
publicii Sri Lanka la București, 
N. Balasubramaniam, director 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, și alte persoane oficiale 
care însoțesc pe primul minis
tru al Republicii Sri Lanka.

In timpul dejunului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru, Sirimavo Ban
daranaike au rostit toasturi.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Doresc să exprim, incă o dată, satisfacția mea pentru vizita 
pe care doamna prim-ministru o face în România ; de asemenea, 
doresc să-mi exprim speranța că această vizită — prima vizită 
a unui prim-ministru din Sri Lanka în România — și, în ge
neral, intilnirile dintre țările noastre la acest nivel vor contribui 
la dezvoltarea colaborării viitoare intre statele noastre, in toate 
domeniile de activitate.

Am oonstatat cu bucurie că asupra multor probleme ale vieții 
internaționale contemporane există puncte de vedere asemănă
toare sau foarte apropiate și dorința de a conlucra în realizarea 
unei lumi in care fiecare națiune să se bucure de deplină ega
litate și să se poată dezvolta în mod independent.

Pornind tocmai de la aceste constatări, aș dori să ridic pa
harul pentru dezvoltarea mai puternică a colaborării bilaterale 
și pe plan internațional între țările noastre.

Aș dori să urez poporului prieten din Sri Lanka multe suc
cese în dezvoltarea sa economico-socială independentă, prospe
ritate și fericire !

In sănătatea doamnei prim-ministru. a tuturor celor prezenți 
aici !

Toastul primului ministru 
SIRIMAVO BANDARANAIKE

Doresc încă o dată să repet ceea ce am spus și astăzi dimi
neață, exprimîndu-vă întreaga bucurie de a fi aici, ca răspuns 
la amabila dumneavoastră invitație de a mă afla în această vi
zită, deși scurtă, în România.

După cum a spus și Excelența Voastră, aceste vizite contri
buie la dezvoltarea de relații mai bune și la promovarea înțele
gerii intre țările noastre.

Sînt fericită că am posibilitatea să efectuez această vizită. 
Doreșc să vă asigur că timpul petrecut aici, deși scurt, ne-a 
ajutat să înțelegem ceea ce s-a făcut pentru dezvoltarea țării ; 
impresiile noastre ne permit să constatăm că vizita a fost foarte 
constructivă și pentru ceea ce facem noi în Sri Lanka și ce 
trebuie realizat în țările in curs de dezvoltare, în general.

Mulțumesc dumneavoastră, guvernului dumneavoastră, pentru 
amabila invitație adresată mie și delegației noastre, pentru ospi
talitatea de care ne-am bucurat aici.

Vă asigur că Ia întoarcerea in țară vom păstra cele mai vii 
impresii despre România, despre tot ce am văzut aici, despre 
eforturile făcute pentru dezvoltarea țării dumneavoastră.

încă o dată, domnilor și doamnelor, permiteți-mi să vă mul
țumesc pentru această vizită și să toastez :

— in sănătatea președintelui Republicii Socialiste România și 
a doamnei Ceaușescu ;

— pentru domnul prim-ministru și doamna Mănescu ;
— pentru relațiile tot mai bune dintre țările noastre, pentru 

apropierea intre popoare, pentru pace în lume !

îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen.

Alte lucrări cum sînt Central» 
electrică și termică de la Călan, 
Baza de prelucrare a deșeurilor 
metalice de la Simeria, precum 
și o serie de obiective importante 
de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara — cazanele regulatoare 
și electrofiltrele de la cuptoarele 
Siemens Martin tip 6, cauperul 
II de la furnalul 6 etc. — au 
fost predate cu un avans de 394 
de zile. Adăugind la aceasta be
neficiile obținute peste plan — 
în sumă de aproape 11 milioane 
lei — avem imaginea succeseloi 
de prestigiu obținute de con
structorii siderurgiști din Hune
doara.

Enumerînd aceste realizări, to
varășul Cornel Covaliov, secreta
rul comitetului de partid pe în
treprindere, a ținut să remarce 
contribuția de seamă pe care 
și-au adus-o cei 1500 de tineri, 
dăruirea, abnegația și entuzias
mul cu care ei au răspuns che
mării la perfecționare și auto- 
depășire. Cîteva fapte sînt con
cludente. La secția produse in
dustriale, organizația U.T.C., a 
lansat inițiativa : „Fiecare tînăi 
să aibă în supraveghere un uti
laj", adică să asigure buna lui 
funcționare și întreținere.

— La inițiativa organizației 
U.T.C., precizează tovarășul Co
valiov, s-a organizat, în rîndul 
tinerilor, ampla acțiune de expli
care a desenului tehnic și a pla
nurilor de execuție, care a con
tribuit direct la intensificarea rit
mului de lucru pe șantiere. Du
pă orele de program, uteciștii 
participă la acțiuni de muncă 
patriotică, pentru recuperarea u- 
nor materiale valoroase : cără
midă, electrozi, metale feroase și 
neferoase, realizînd economii de 
sute de mii de lei care sporesc 
beneficiul întreprinderii. Tinerii 
de la I.C.S.H. sînt hotărîți să-și 
intensifice eforturile și în viitor. 
In acest sens ei și-au majorat în 
mod substanțial angajamentul, 
descoperind însemnate rezerve de 
creștere a productivității muncii, 
de economisire a materialelor și 
de reducere a prețului de cost, 
participînd conștient la înfăptui
rea mărețului program al parti
dului, la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

ALEX. BALGRADEAN

D. MOȚOC

în telegrame adresate
C. C. al P. C. R, 

tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 

cadrele didactice, 
studenții și elevii 
țării iși reafirmă 

atașamentul profund 
pentru partid, 

adeziunea totală 
față de documentele 

ce vor fi supuse 
dezbaterii celui 

de al Xl-lea Congres 
Textul telegramelor 

în pag. 3
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COMPORTAMENT Șl PERSONALITATE
„Haina nu face pe om, dar 

ne ajută uneori să-I recunoaș
tem". O precizare ce merită 
tenție intr-un timp in care for
mele au încetat să fie „camu
flaj" al conținutului, devenind 
expresia lui. Fidelitatea și con
secvența cu care comportamen
tul șj ținuta insului definesc 
structura și personalitatea aces
tuia se explică prin stadiul a- 
vansat de progres în care ne 
aflăm, prin punctul înalt de 
determinare între calitatea 
muncii și calitatea celei care 
o practică.

La întîlnirea cu efortul par
ticipă astăzi, în proporție co- 
virșitor majoritară, tineretul. 
Cunoaștem felul frumos în care 
își fac datoria, știm perfor
manțele profesionale pe care 
le dobîndește, indicii de per
spectivă la care aspiră. Reușesc 
însă tinerii, totdeauna să-și 
pună de acord ținuta și mani
festările exterioare cu exigen
țele pe care le presupune con
diția de om civilizat ? In cursul 
unei investigații pe care am în
treprins-o recent, ne-am întilnit 
de cîteva ori eu o replică:

„dacă muncesc bine, ce vă inte
resează cum mă port și cum 
mă îmbrac ?“ Intr-adevăr, de 
ce ne interesează ? E atit de 
important modul de purtare și 
aspectul, incit să ne oprim asu
pra lor, indiferent de rezulta
tele pe care interlocutorul nos
tru le obține în procesul mun
cii ? „Dacă nu vă place cum 
vorbesc și cum mă imbrac — 
spun alții — vă zic la revedere 
și plec în altă întreprindere". 
Putem deduce de aici că, sub 
aspectul exigenței, unele locuri 
de muncă se diferențiază intre

ele ? Că sint colective mai exi
gente sau mai îngăduitoare ? 
Altă replică pe care am consem- 
nat-o sună în felul următor : 
„Tocmai pe mine mă vedeți 1 
Doar nu sînt singurul". Poate 
fi o justificare aceasta, e cin
stit să arătăm cu degetul in 
jur. uitînd să ne privim in 
oglindă ?

Am ales trei replici, care re
flectă de fapt trei mentalități

SOFIA SCORȚARU
(Continuare In pag. a Ill-a)

Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
• PREȘEDINTELE

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a primit, la 
17 septembrie, pe C. B. Branch, 
președintele firmei Dow Che
mical din Midland — S.U.A., 
care face o vizită in țara noas
tră.

La primire a luat parte Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice.

Oaspetele a fost însoțit de 
Zoltan Merszei, membru în Co
mitetul Executiv, președinte

FIRMEI DOW CHEMICAL

9 AMBASADORUL
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți dimineața, pe ambasado-

(

k

pentru Europa al firmei, și de 
Harry G. Barnes jr„ ambasado
rul S.U.A. la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asu
pra unor aspecte privind extin
derea in continuare a colaboră
rii și cooperării economice și 
tehnologice între întreprinderi 
ale industriei chimice românești 
și firma Dow Chemical?

în timpul convorbirii, C. B.

Branch a arătat că vizita pe 
care a întreprins-o în țara 
noastră, întrevederile avute i-au 
permis o mai bună cunoaștere 
a potențialului industriei din 
țara noastră, identificarea, în 
comun cu reprezentanți ai 
economiei românești, de noi po
sibilități pentru lărgirea cola
borării, reciproc avantajoase, în 
diverse sectoare ale chimiei mo
derne de înaltă eficiență.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

ISLANDEI
rul extraordinar și plenipotenți
ar al Islandei la București, 
Oddur Gudjonsson, în legă
tură cu încheierea misiunii sale

în țara noastră.
Cu acest prilej, a avut loc o 

convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Tezele și
Fiecare etapă și fiecare obiectiv pe care 

ni le propunem pe drumul dezvoltării so
cietății noastre socialiste sînt minuțios gîn- 
dite și temeinic elaborate cu mult timp îna
inte, astfel incit abordarea lor practică are 
deja asigurate elementele politice și orga
nizatorice capabile să le asigure reușita 
deplină. Nimic mai firesc, dealtfel, pentru 
un partid care își trasează în chip științific
perspectivele, pentru un popor care se” în
grijește în egală măsură de ziua de azi ca 
și de cea de mîine, decît studierea atentă 
a realităților obiective, aprecierea lucidă aa realităților obiective, aprecierea 
propriilor _ posibilități, pentru 

să se 
ferm al

ca pasul următor 
pe terenul 

prezente și vii- 
Știam, de pildă, tot

de mult, încă de cînd
pregăteam intens pentru

sprijine 
certitudinilor 
toare.
mai
ne i . r ______ ---------------
celor 30 de ani de la eliberarea patriei, 
că cea dintîi piatră de hotar plantată vi
guros în cel de-al 31-lea an de existență 
socialistă va fi Congresul al Xl-lea al par
tidului și încă de atunci ne pregăteam la 
fel de intens pentru a-l întîmpina și a-l cin
sti așa cum se cuvine marilor evenimente 
din viața patriei și poporului nostru. Ple
nara de la sfîrșitul lunii iulie a adoptat 
proiectul Directivelor cu privire la viitorul 
cincinal, la liniile directoare ale dezvoltă
rii economico-sociale în următorii 15 ani și 
a adoptat, de asemenea, un alt proiect, al 
unui document de însemnătate covîrșitoare 
pentru cauza socialismului și comunismului 
pe pămîntul românesc, unic prin amploarea 
și perspectivele generoase pe care le des
chide acestei cauze : Programul Partidului 
Comunist Român. Ne străduim să ne însu
șim și să transpunem în activitatea noastră

D. MATALÂ

aniversarea

Congresul
de fiecare zi normele eticii și echității so
cialiste, un ghid moral pe care îl cunoaș
tem bine de doi ani încoace și care va 
constitui, la rîndul său, unul din punctele 
de dezbatere și decizie pe ordinea de zi a 
congresului. De ieri au fost date publici
tății și Tezele C.C. al P.C.R., pentru ace
lași congres, din paginile cărora desprin
dem analiza succintă a modului cum am 
muncit pentru înfăptuirea prevederilor 
Congresului al X-lea, ale Conferinței Na
ționale din vara lui 1972. Ele constituie un 
capitol distinct, armonios integrat în an

samblul eforturilor desfășu
rate la scară națională, par
te componentă a însuși 
programului partidului, indieîn- 
du-ne sugestiv cum să acționăm 
în perioada următoare pentru 

a transpune în viață obiectivele economice, 
politice și sociale pe care ni le propunem. 

Congresul al Xl-lea va constitui el însuși 
un moment organic contopit în ansamblul 
politicii partidului nostru, prelungind cu 
încă o etapă linia sa consecventă, de a- 
ceea apariția Tezelor este menită și ea să 
întregească o atmosferă de lucru, de par
ticipare colectivă la înfăptuirea unei opere 
ce nu poate fi concepută în afara colecti
vității. Alături de celelalte documente, Te
zele vor oferi și ele prilejuri fertile de 
dezbateri pentru organizațiile de partid, 
pentru comuniști, pentru toți oamenii mun
cii, tot atîtea ocazii de a ne exprima în 
chip democratic părerile și de a le îmbo
găți cu cuvîntul nostru, cu faptele care vor 
da glas voinței noastre de acțiune.

Sîntem de pe acum, cu toții, participanți 
nemijlociți la dezbaterile și hotărîrile con
gresului.
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înaintea primului gong
Dacă n-a excelat prin multe 

spectacole memorabile, stagiu
nea teatrală 1973—1974 a avut 
cel puțin două merite : acela 
de a se prelungi pînă în aces
te zile de început de toamnă, 
rezervînd și pentru luna august 
cîteva premiere și permițind, 
deci, publicului plăcerea vizio
nării unor reprezentații de ca
litate chiar și pe timpul vacan
ței, și acela de a programa cî
teva impresionante spectacole 
de sunet și lumină susținute în 
ambianțe pitorești, animate de 
un puternic suflu patriotic, vor
bind despre istoria mai veche 
și mai nouă o poporului nostru. 
Dar această salutară continuita
te. desigur mult apreciată de 
iubitorii de teatru, nu a micșo
rat cu nimic interesul pe care, 
firesc, îl purtăm cu toții stagiu
nii ce vâ debuta peste mai pu
țin de o lună. Aceasta se va 
deschide sub semnul Congresu
lui al Xl-iea ăl partidului, in
tr-un moment cînd arta teatra
lă, alături de celelalte arte, este 
chemată să răspundă unor exi
gențe sporite, unor mai am
ple orizonturi de responsa
bilitate față de educația pa
triotică, politico-ideologică, eti
că și estetică a spectato
rilor. Se prefigurează o sta
giune care să ateste ferma an
gajare a teatrelor in viața so
cială și politică a țării, o sta
giune in care noutatea să fie 
permanent dublată de calitate. 
Sînt deziderate care nu pot fi 
transpuse in fapte decit, mai 
întîi de toate, printr-o judici
oasă politică repertorială. în
trebarea pe care trebuie să ne-o 
punem deCi — acum, cind încă 
mai pot surveni îmbunătățiri pe 
afișul fiecărui teatru — este 
care va fi configurația generală 
a repertoriului teatral al sta
giunii 1974—1975 7

Trebuie subliniat, de la bun 
început, că, după cum ne în
dreptățește să credem proiec
tul. de repertoriu existent, vom 
vedea în stagiunea ce va înce
pe la 15 octombrie 308 premie
re față de 264 cite s-au sus
ținut in stagiunea precedentă. 
Asta înseamnă că, dacă nu se 
vor măi întîmplă fenomene de 
amnezie de genul celor petrecu
te în București in stagiunea 
trecută (după cum se știe, co
lectivele din Capitală au rămas 
„datoare" publicului Cu nu mai 
puțin de 15 premiere), vom ve
dea cu 44 de prime reprezenta
ții mai mult decit in anul tea
tral încheiat. Desigur, un loc e- 
sențial în alcătuirea repertoriu
lui fiecărui teatru va trebui să 
rămină și în această stagiune 
dramaturgia națională. Piesa 
contemporană, in special, anco
rată în realitățile epocii noas
tre, propunînd o investigare de 
profunzime a fizionomiei spiri
tuale a omului de azi, analizind 
subtil și convingător relațiile 
existente intre membrii societă
ții noastre ocupă, așa cum reie
se din proiectele teatrelor, un 
rol de prim ordin în repertoriu. 
Vom asista la montarea, in pre
mieră absolută, a unor piese 
care tratează probleme ale eticii 
socialiste cum ar fi : Valiza cu 
fluturi (Iosif Naghiu), Tovară
șul feudal și fratele său (Al. 
Mirodan), Ultima cursă (Horia 
Lovinescu), Deces galant (Al. 
Popescu), Viața și moartea 
noastră (Szemler Ferenc), Să
rutul (Dan Tărchilă). Nici 
spectacolul adresat tineretului 
nu va lipsi (deși ne vedem o- 
bligați s-o spunem, el nu ocupă 
nici în viitoarea stagiune locul 
pe care l-am dori) : Referat 
pentru aprobat fericire de Ni- 
cuță Tănase și Ghitara dragos
tei de Gh. Vlad sînt demne de 
menționat.

O îmbunătățire sensibilă se 
remarcă în ceea ce privește te

Expozifia 
de porțelanuri 

din Cluj
La Galeria mare de artă din 

Cluj s-a deschis, marți, Expoziția 
de porțelanuri create de partici
panții la cel de-al doilea sim
pozion național al porțelanului, 
care s-a desfășurat în lunile de 
vară la Întreprinderea „Iris" din 
localitate. Numeroase servicii din 
porțelan și diferite obiecte de
corative de mare frumusețe au 
fost semnate de cei mai valoroși 
artiști ceramiști din București, 
Cluj, Sighișoara și din alte ora
șe ale țării. 

matica luptei poporului român 
pentru libertate socială și na
țională. Printre piesele din a- 
ceastă categorie fac parte : 
Capul de Mihnea Gheorghiu, 
Sîntem și rămînem de Paul 
Cornel Chitic, Logodnicii Su
cevei de Nicolae Florin Iones- 
cu, Omul cu piciorul bandajat 
de Francisc Munteanu. în to
tal, 39 de piese în premieră ab
solută, reunind nume de rezo
nanță ale dramaturgiei noastre 
actuale : Al. Mirodan. Horia 
LOvinescu, Mihnea Gheorghiu,

STAGIUNEA
TEATRALĂ 

1974 -1975
Marin Sorescu, Dumitru Solo
mon, Suto Andrăs, Iosif Na
ghiu. Alături de acestea, vom 
cunoaște în versiuni scenice noi 
opere dramatice contemporane 
care și-au cîștigat deja un loc 
In istoria dramaturgiei noastre : 
Siciliana și Fii cuminte, Cristo- 
for de Aurel Baranga, Simple 
coincidențe de Paul Everac, 
Moartea unui artist a lui Horia 
Lovinescu. Zodia Taurului, de 
Mihnea Gheorghiu. Trei genera
ții de Lucia Demetrius și altele.

Poate mai mult decit în alți 
ani, stagiunea ’74—’75 va rezer
va publicului reîntilnirea cu o- 
pere valoroase din patrimoniul 
nostru clasic și. mai ales, cu cel 
dintre cele două războaie mon
diale. Vom vedea citeva mon
tări Alecsandri (Despot-vodă, 
Fintina Blanduziei, Chirița în

„Un ostaș a căzut la 
datorie, altul trebuie 
să-i ia locui în post"

Convorbire cu sublocotenent CAROLINA ORZA 
de la Catedra de pregătire militară a Institutului politehnic 

„Traian Vuia" din Timișoara

— ... Totul s-a petrecut incre
dibil de repede. In dimineața 
aceea, Adrian a plecat de acasă 
mai devreme ca niciodată. Nici 
nu m-a așteptat să mergem îm
preună. Cind am ajuns la ae
roport el decolase.

— Și apoi 7
— Apoi ? Sînt fapte, sînt a- 

mintiri care mă depășesc. Cum 
aș putea, oare, să uit chipul 
răvășit al medicului care îmi 
strîngea în neștire mina, fuma 
țigară după țigară și îmi striga : 
„înțelegi tu, fato, ai un copil, 
nu pot, nu vreau, nu trebuie 
să te mint. Dar pe Adrian al 
tău, nimeni, niciodată nu îl mai 
poate scăpa". Asta a fost totul.

— Cînd s-âu petrecut toate 
acestea 7

— La inundațiile din octom
brie 1912. După cîteva săptă- 
mîni m-am mutat la Timișoara. 
Eram mai aproape de satul meu 
natal. Oamenii de aici m-au în
țeles, m-au sprijinit să capăt 
un servici, să îmi fac un rost. 
Iar cînd s-au făcut recrutările 
pentru școala de ofițeri m-am 
bucurat nespus și m-am hotă- 
rit din prima clipă.

— Numai pentru asta 7
— Nu, bineînțeles. Dar, ve

deți, soțul meu era un om din- 
tr-o bucată. Nu ti plăceau efu
ziunile, sentimentalismele. Cel 
mai frumos compliment pe care 
mi-1 putea face era să-mi spu
nă : „Sînt mîndru de tine 1“ Și 
asta am vrut. Să îi păstrez cu 
cinste numele ; să-i urmez, eu 
cea dintîi, exemplul. în defini
tiv nimic nu este neobișnuit In 

provincie, Chirița în balon, Chi- 
rița ot Bîrzoi), Viforul de De- 
lavrancea. VlaiCu-Vodă de Al. 
Davila, Răzvan și Vidra de 
B.P. Hașdeu și, bineînțeles, Ca- 
raglale (insă, doar CU O noapte 
furtunoasă și D-ale carnavalu
lui. De ce oare ?). Interesați — 
și trebuie subliniat acest lucru 
pentru efortul cultural pe ca- 
re-1 aduce — se dovedesc regi
zorii de o seamă de piese din 
dramaturgia interbelică, piese 
mai puțin jucate pînă acum. Un 
loc aparte — și sperăm un eve

niment teatral -— îl va avea 
drama istorică Danton de Că
rnii Petrescu care va fi pentru 
prima oară transpusă scenic 
sub patronajul Naționalului 
bucureștean. Vor mai fi monta
te Anton Fann dă Blaga, Rin- 
gala de Victor Eftimiu, Letopl- 
seți de M. Sorbul. Bătrînul de 
Hortensia Papadat-Bengescu, 
mai multe piese de Victor Ion 
Popa, G.M. Zamfirescu, piesele 
scurte ale lui Ion Sava.

Cum este și normal, o bună 
parte a repertoriului teatrelor 
se va axa pe piese din drama
turgia universală. Vor fi mon
tate 143 de opere dramatice a- 
parținînd atît patrimoniului cla
sic universal, cit și celui con
temporan. Se vor juca, de pildă, 
13 titluri din Shakespeare (din
tre care trei sint premiere ab

hotărîrea mea — un ostaș căzut 
la datorie, altul trebuie să îi 
ia locul în post. Și cine, oare, 
mai mult decit mine, tovarășa 
lui de viață, avea datoria să o 
facă ?

— Povestiți-mi, vă rog, des
pre „debutul" dumneavoastră in 
profesie.

— „Debutul meu", cum spu
neți, a fost exact în ziua cînd 
se împlinea un an de la moar
tea soțului. O coincidentă tul
burătoare — veți spune. Dar 
eu am înțeles că această coin
cidență era pentru mine o obli
gație. O obligație morală, 
0 obligație comunistă. So
țul meu fusese nu numai 
un bun aviator, ci și un 
utecist cu mult spirit de iniția
tivă, cu multă căldură pentru 
lucrurile pe care le făcea. 
Poate de aceea tovarășii lui 
l-au ales secretar al organiza
ției lor U.T.C. La asta m-am 
gindit atunci cînd. la puțină 
vreme după ce am venit la ca
tedră, am fost aleasă secretară 
a organizației U.T.C. Am înțeles 
atunci, o dată mai mult, că 
este de datoria mea să împle
tesc munca politică cu activita
tea profesională. Era și aceasta 
o tradiție a familiei noastre 
care nu trebuia să se stingă.

— Mi-ați spus că activitatea 
politică a fost în familia dum
neavoastră o adevărată tradiție. 
La ce anume v-ați referit 7

— M-am referit, în primul 
rînd, la soțul meu despre care 
v-am povestit că a îndeplinit 
funcția de secretar al organiza

solute pe scena noastră : Hen- 
ric al IV-lea, Henrlc al VI-lea, 
Pericles, prințul din Tyr), șapte 
din Cehov, cinci din Shaw (din
tre care și o premieră absolută : 
Medicul în dilemă), Moliere cu 
patru piese (două în premieră 
absolută), Goldoni, Ibsen, Sofo- 
cle, Calderon de la Barca, Mar
lowe, Ben Johnson, Maeter
linck, Gorki, Ostrovski, Bjorn- 
son, Ed. Rostand ș.a.

Atenția regizorilor s-a îndrep
tat. de asemenea, către drama
turgia contemporană din țările 
socialiste. Piese cu un profund 
accent politic, surprinzind dia
lectica dezvoltării spirituale și 
sociale a țărilor socialiste, sem
nate, de exemplu ,de J. Juran- 
dot (R.P. Polonă), lilies Gyula, 
(R. P. Ungară), L. Zorin 
(U.R.S.S.), N. Drăgova (R. P. 
Bulgaria) vor vedea. în această 
stagiune, lumina rampei. Tot
odată, sînt incluse în repertori
ile teatrelor o seamă de opere 
din dramaturgia occidentală 
contemporană, opere valoroase, 
cu o accentuată adresă politică.

Fără îndoială, este practic 
imposibilă o exhaustivă trecere 
în revistă a repertoriului tea
trelor în Stagiunea ce va înce
pe curind. De altfel, vom reve
ni eu o serie de materiale — 
interviuri, informații — privind 
planul de repertoriu al majori
tății teatrelor din țară. Ceea ce 
dorim, insă, să subliniem din- 
tr-un bun început sînt premise
le bune pe care le oferă un re
pertoriu bogat, variat, bine în
chegat. Rămîne de văzut in ce 
măsură fiecare teatru în parte 
a știut să-și echilibreze din 
punct de vedere tematic și ăl 
genurilor repertoriul, în ce mă
sură premierele ce vor urma 
primului gong al stagiunii vor 
îndreptăți speranțele și mai a- 
les în ce măsură teatrele vor 
ști să-și onoreze din punct de 
vedete al calității și ritmicită
ții premierelor publicul.

MIRUNA IONESCU

ției U.T.C. Era o funcție de 
care se simțea mîndru, dar 
totodată și răspunzător. Aș spu
ne chiar că făcea parte din fiin
ța lui intimă, din preocupările 
sale cele mai adinei. De la el 
am învățat că a fi secretarul 
unei organizații U.T.C. înseam
nă a avea o sarcină, 0 datorie 
politică de mare răspundere pe 
care nu poți, nu trebuie să poți 

<să o socotești așa, între altele, 
doar ca o sarcină în plus.

Și mai este ceva. Vedeți, eu 
am crescut într-o familie în care 
munca aceasta cu oamenii, mun
ca „obștească", cum i se spunea 
pe atunci, era o preocupare co
tidiană. Mama activa în comisia 
sătească de femei și venea sea
ra acasă obosită frîntă, dar feri
cită. Nu oboseala ei mă impre
siona, ci fericirea, satisfacția 
aceea pe care i-o citeam pe chip 
ori de cite ori se întorcea seara 
tîrziu din șat după ce făcuse, 
cum spunea ea, „o treabă bună".

...Am primit cu bucurie, cu 
mîndrie, aș spune, alegerea mea 
ca secretară a comitetului co
munal U.T.C. Cînd am plecat 
din comună mi-a părut rău, în 
primul rînd, după munca aceasta 
pe care începusem să o îndră
gesc. Așa că astăzi, cînd înde
plinesc din nou funcția de se
cretar al unei organizații U.T.C., 
mă bucur nespus Că pot să 
muncesc din nou cu tinerii, să 
muncesc între ei și pentru ei.

— Tovarășe sublocotenent, 
v-aș ruga să nu îmi luați în 
nume de rău întrebarea aceasta, 
dar spuneti-mi, socotiți, după

Simpozion 
internațional 

de ergonomie 
Marți a început, la București. 

Simpozionul internațional cu 
tema „Aplicațiile practice ale 
ergonomiei în industrie, agri
cultură și exploatări forestiere" 
— manifestare, organizată de 
Biroul Internațional al Muncii, 
în colaborare cu Ministerul 
Muncii și alte ministere și in
stituții centrale din țara noas
tră, cate reunește peste 800 de 
specialiști din 40 de state de pe 
toate continentele.

La ședința inaugurală au luat 
parte miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, oameni 
de știință, cadre didactice din 
invățămintul superior, specia
liști din unități economice, in
stitute de proiectări și cercetări. 
Au luat, de asemenea, parte re
prezentanți ai unor Organisme 
internaționale care au preocu
pări legate de obiectul simpo
zionului. A fost prezent S. A. 
Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la Bucu
rești.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Petre Lupu, ministrul 
muncii, președintele simpozio
nului.

A luat apoi cuvîntul Pavel 
Astapenko, director general ad
junct al Biroului Internațional 
ăl Muncii, care a mulțu
mit cordial guvernului țării 
noastre pentru contribuția adu
să la organizarea acestei reu
niuni și pentru condițiile create 
în scopul unei optime desfășu
rări a lucrărilor sale.

Participanții au fost salutați, 
de asemenea, de Ștefan Pavel, 
secretar al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, Georges Lam
bert, reprezentant al Organiza
ției Mondiale a Sănătății, Fre- 
derik Hendrik Bonjer, președin- 
tele Asociației Internaționale de 
Ergonomie, Henri Chăuvin, re
prezentantul Comisiei Economi
ce pentru Europă a O.N.U., For
tunato Troisi, reprezentantul 
Comisiei permanente a Asocia
ției Internaționale de Medicină 
ă Muncii.

aceste atitea încercări prin care 
ați trecut, că profesiunea că
reia v-ați dedicat reprezintă 
idealul dumneavoastră de via
ță 7 Socotiți că prin ea v-ați 
realizat cu adevărat 7

— Dacă reprezintă idealul 
meu de viață ? Eu cred că la 
întrebarea aceasta v-am răspuns 
prin tot ce am spus mai înain
te. Dacă m-am realizat cu ade
vărat ? Poate că este devreme 
pentru un bilanț al vieții. Dar 
un lucru aș vrea să mă credeți: 
anume că prin ea, prin această 
profesie, mi-am aflat adevăra
tul, definitivul meu drum de 
viață. Credeți-mă, tare mult m-aș 
bucura să mi se spună într-o zi 
că sînt un apărător de nădejde 
al tării, un om adevărat așa 
cum trebuie să fie fiecare tînăr 
comunist al acestei țări. Sau, 
dacă nu-mi veți lua gestul in 
nume de rău, așa cum am visat 
odată scriind pe un colț de filă 
aceste versuri: „Senini ți-s ochii, 
brav Ostaș, / Și ferm privesc 
spre zilele senine / Dar a ve
nit și ea alăturea să-ți stea l 
Să apărați un falnic miine".

Sigur, sint versuri neizbutite, 
dar vă rog să înțelegeți din ele 
numai atit — faptul că un om, 
un comunist mai cu seamă, pri
cit de greu încercat de soartă, 
nu trebuie să cedeze, să dezer
teze. Aceasta este lecția de via
ță, de omenie pe care eu am 
deprins-o și pe care vreau să o 
învețe și să o cinstească și fiul 
meu Adrian.

ȘERBAN CIONOFF

UNDE A DISPĂRUT 
ARTICOLUL 33?

O justificată întrebare a profesorilor din școlile 
municipiului Constanța, care acuză lipsa de ma

terial didactic pentru orele de educație fizică

Ca în multe alte locuri, și in 
municipiul Constanța, din arse
nalul pregătirilor pentru des
chiderea noului an de școală n-a 
lipsit preocuparea pentru bazele 
și amenajările sportive. La cen
trul școlar profesional și tehnic 
de Construcții de pe Bulevar
dul Tomis, cu circa 2 000 de e- 
levi, sala de educație fizică
— cu cele mai moderne dotări
— a fost pusă la punct, ca și 
suprafața de bitum din curte cu 

Noua sală de sport, de Ia Liceul „Ovidius", este gata să-și pri
mească oaspeții. Se fac ultimele retușuri la stratul de bitum 

turnat pe întreaga suprafață a curții...
terenuri de handbal, baschet, vo
lei și tenis. „Pentru a lărgi posi
bilitățile de cuprindere a ele
vilor la activitățile de educație 
fizică și sport — ne SpUnea di
rectorul adjunct, Constantin Ce- 
paru — s-a amenajat, în plus, 
in vechile ateliere școală, un 
spațiu adecvat pentru orele de 
educație fizică și activitățile 
sportive de masă. Aparatura ne
cesară o confecționăm cu mij
loace și din resurse proprii în 
atelierele școlare, cu elevii". Pre
gătite cu tot dichisul se pre
zentau la ora raidului nostru și 
bazele sportive ale școlilor gene
rale nr. 7, 8, 9, 10, 23, 27, Liceul 
pedagogic etc. Toate au curțile 
bituminizate, suprafețele aces
tora avînd încă proaspete linii
le de vopsea care delimitează 
dimensiunile terenurilor de te
nis, handbal, volei, baschet, mi- 
nifotbal... Ne-au lăsat o impre
sie frumoasă amenajările cu ca
re debutează. în noul an școlar, 
Liceul „Ovidius" (nr. 3). O sală 
de sport nouă (30/18 m) poate 
cea mai frumoasă și dotată 
dintre sălile școlilor din Con
stanța — precum și întreaga su
prafață a curții complet îmbră
cată în bitum și amenajată în 
vederea practicării a tot felul 
de sporturi. Directorul liceului, 
Alexandru Buciu, a ținut să 
menționeze că aceste realizări 
se datorează, in bună măsură, 
sprijinului primit din partea 
părinților elevilor, a deputatului 
circumscripției și, mai ales, a 
Șantierului naval. De asemenea, 
organizația U.T.C. a mobilizat 
pe șantierul noii săli numeroși

• Marți după-amiază, a 
părăsit Capitala lotul de ca- 
iac-canoe al României, care 
va participa la campionatele 
mondiale, programate in lu
na octombrie la Ciudad de 
Mexico.

Din lot fac parte, printre 
alții, campionul olimpic Ivan 
Patzaichin, Gheorghe Danie- 
lov, Gheorghe Simionov (ca
noe) și Viorica Dumitru, Ma
ria Nichiforov, Maria Cosma, 
Mihai Zafiu și Vasile Simio- 
cenco (caiac).

• Selecționata feminină
de volei a orașului Pekin, 
și-a încheiat turneul in țara 
noastră, susținind, ieri, la 
Iași, al doilea meci in com
pania formației Penicilina. 
Partida s-a încheiat cu sco
rul de 3—0 (15—1, 15—5.

SPORT* SPOKf

tineri care au participat la ac
țiuni patriotice.

Pînă aici toate bune. Iată, în
să că, interlocutorii ne rețin a- 
tenția și asupra unui neajuns 
extrem de serios : sărăcia ma
terialelor sportive. „Avem baze 
sportive, dar nu avem materia
lul didactic necesar — ne-a spus 
șeful catedrei de educație fizică, 
profesorul Valentin Seceleanu, 
de la Grupul școlar de construc
ții. Nu avem cronometre și ru

lete ; ne descurcăm folosind 
sfoara, bățul de vinzător și me
trul de croitorie. Nu avem șta
chete, greutăți, mingi medicina
le de 2 kg. Sîntem nevoiți să 
improvizăm saci cu nisip care 
se sparg și cînd copiii exersea
ză cu ei, le intră nisipul in ochi. 
Sint materiale care ar trebui să 
se asigure, prin inspectoratele 
școlare. în același mod în care 
se asigură materialele pentru 
laboratoarele altor materii. Or, 
noi sîntem obligați să aplicăm 
Sistemul unitar de verificare și 
apreciere a gradului de pregăti
re fizică și sportivă a elevilor. 
Cu ce să testăm elevii Pro
fesoara de educație fizică, Eca- 
terina Soare, de la Școala ge
nerală nr. 9 ne explica astfel 
penuria acestor mijloace : „îna
inte, in bugetul școlii era arti
colul 33, ml se pare, care se 
referea precis la dotarea cu ma
terial sportiv. Acest articol, a- 
cum. a dispărut, necesitățile ma
teriale ale educației fizice tre- 
cînd la articolul... diverse. Ceea 
ce înseamnă in fapt : la dis
creția contabililor care nu întot
deauna sînt și pasionați ai spor
tului".

Această stare de fapt — care 
se pare că este destul de gene
rală — impune o soluționare 
grabnică. Pentru că, la ce ser
vesc bazele și terenurile atît de 
frumoase construite, cum se 
știe, cu eforturi, dacă nu exis
tă și materialul sportiv nece
sar, dacă lipsesc mingile ?

V. CABULEA

15—3) în favoarea sportivelor 
chineze.

• Potrivit știrilor transmi
se de agențiile Internaționale 
de presă, meciul pentru titlul 
mondial de box la categoria 
grea, ce urma să aibă Ioc la 
25 septembrie, a fost aminat 
și se va desfășura probabil 
in ultima săptămtnă a lunii 
octombrie.

• în orașul columbian Me
dellin a început cea de-a 6-a 
ediție a Olimpiadei femini
ne de șah la care participă 
echipe din 25 de țări. In pri
ma rundă selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 
2—0 reprezentativa S.U.A. 
(Elisabeta Polihroniade — 
Mona Karff 1—0 ; Gertrude 
Baumstark — Ruth Her- 
stein 1—0).

Astăzi la Craiova 
în C.C.E. la fotbalUNIVERSITATEA- ATVIDABERG
Pe stadionul central din 

Craiova se va disputa astăzi 
primul meci dintre echipa 
locală UNIVERSITATEA și 
formația suedeză ATVIDA- 
BERG, eontind pentru turul 
I al „Cupei campionilor eu
ropeni" la fotbal.

Oaspeții au deplasat la 
Craiovă un lot din care fac 
Dârte. printre alții, interna
ționalii Biomberg, Karlsson, 
Olsson, Andersson și Au- 
gustsson.

Antrenorul echipei Univer
sitatea, prof. Constantin Cer- 
năianu, a anunțat că inten
ționează să înceapă jocul cu 
următorul „11“ : Lung, — Ni- 
culescu. Boc, Deselnicu, Ber- 
neanu — Strimbeanu, Bălăci 
— Crișan, Bălan (Țarălungă), 
Oblemenco, Marcu.

Partida va începe la ora 
16.00 și va fi condusă de ar
bitrul sovietic I. Serghenko.

Meciul va fi transmis în 
întregime la televiziune, iar 
in jurul orei 17,00, pe progra
mul I, la radio se va transmi
te repriza a doua.

Prima manșă 
in cupele 

continentale
Sezonul internațional de fot

bal intră în plină desfășurare 
odată cu prima manșă a cupe
lor continentale, ediția 1974/1975. 
Circa 60 de meciuri sint progra
mate miercuri și joi în această 
rundă inaugurală a maratonu
lui fotbalistic european, care 
se va incheia în luna mai a a- 
nului viitor. Fotbalul românesc 
este angajat în aceste competi
ții cu 4 formații : UNIVERSI
TATEA CRAIOVA, în Cuna 
campionilor europeni, JIUL PE
TROȘANI, în Cupa cupelor, 
DINAMO BUCUREȘTI și 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV in 
Cupa U.E.F.A. Studenții craio- 
veni întîlnesc miercuri, pe te
ren _ propriu formația suedeză 
Atvidaberg, Jiul Petroșani se 
deplasează in Scoția, pentru a 
da replica puternicei formații 
Dundee United, Dinamo și 
Steagul Roșu joacă, de aseme
nea, în deplasare, cu echipele 
turce Boluspor și respectiv Be- 
siktas Istanbul.

Anul acesta Cupa campionilor 
europeni prezintă o situație i- 
nedită, competiția majoră reu
nind la start pe cele trei ciști- 
gătoare de anul trecut : Bayern 
Miiuchen (C.C.E.), F.C. Magde
burg (Cupa cupelor) și Feye- 
noord Rotterdam (Cupa U.E.F.A.), 
toate învingătoare și în campio
natele naționale respective. 
Principalele lor contracandidate 
după opinia specialiștilor, ar 
putea fi F.C. Barcelona, echipa 
unde joacă olandezul Johann 
Cruyff, Ujpest Dozsa Budapes
ta, una din semifinalistele de 
anul trecut și Sporting Lisabo
na. Pentru prima oară în 
C.C.E., va absenta Italia, întru- 
cit campioana țării, Lazic, 
Roma, a fost suspendată în cu
pele continentale pe un sezon, 
ca urmare a incidentelor petre
cute in cursul meciului cu Ip
swich Town in Cupa U.E.F.A. 
de anul trecut. La rîndul său 
Cupa cupelor reunește formații 
de mare clasă cum sint : Li
verpool, Steaua Roșie Belgrad, 
Benfica Lisabona, Real Madrid, 
F.C. Bologna, pentru a Cita nu
mai citeva dintre ele. în sfirșit 
Cupa U.E.F.A., care reunește 64 
de formații și Începe cu 32-imile 
de finală, suscită la rîndul său 
un viu interes printre partici
pante figurînd numeroase echi
pe de valoare cum sint : Inter- 
nazionale Milano, Wolcerhamp- 
ton Wanderers, Juventus To
rino, Spartak Moscova, Legia 
Varșovia, A.C. Neapole, Atleti
co Madrid, Borussia Moenchen
gladbach și Partizan Belgrad.

-- ---------------------------------------------------------—------ -----------------
ÎNTREPRINDEREA de transport bucurești

• CURSURI DE CALIFICARE pentru s
— șoferi de autobuze (categoria D) cu o durată de 12 luni ;
— șoferi taximetre (categoria B) cu o durată de 4 luni ; 

Se pot înscrie 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, virsta 22—45 ani_;
— conducători tramvaie, cu durata de 3 luni, virsta 22—45 ani;
— tractoriști rutieriști ; durata de școlarizare este de 3 luni ; 

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

solvenți de liceu), cu durata de 15 zile, virsta 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 in meserie

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

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

— indemnizații (mai puțin incasatorii și controlorii) ;
— masă la cantină Ia prețuri convenabile ;
— legitimații de călătorie pe mijloacele de transport in comun;
— pentru nefamiliști, cazare în căminele întreprinderii ;
— 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 șl C pentru taximetre și 
autocamioane. Doritorii se pot adresa în strada Galați nr. 
216, telefon : 11.39. 20.
întreprinderea dispune de un parc nou de autovehicule. 
Solicitanții beneficiază de Încadrarea într-o Categorie supe
rioară de retribuire, conform noilor limite îmbunătățite.

România-film prezintă:

TATĂL RISIPITOR
PRODUCȚIE A CASEI DE FILME NUMĂRUL PATRU

Scenariul: Eugen Barbu; regia : Adrian Petringenaru ; ima
ginea : Gheorghe Viorel Todan ; muzica : Paul Urmuzescu ; 
decoruri : Guțâ Stirbu ; costume : Oltea lonescu.

cu : Toma Caragiu, Marga Barbu, Gheorghe Dinică, Leopoldina 
Bălănuță, Vasile Nițnlescu, Ion Marinescu. Carmen-Maria Stru- 
jac, Florin Zamfirescu, Mircea Albuleșcu, Octavian Cotescu, Ște
fan Mihăilescu-Brăila, Colea Răutu, Constantin Guriță.

Film realizat in studiourile Centrului de Producție Cine
matografică „București".

Să dezvoltam simțul prevederii

LA COPII Șl TINERET
Părinți, pentru a dezvolta la copiii dv. simțul prevederii, necesar 

în. viața fiecărui om, puteți încheia, pentru ei, asigurarea de acci
dente a elevilor.

Cine nu știe cit de zburdalnici și de neastîmpărâți Sînt copiii ? Ei 
au un surplus de energie care se cere cheltuit și, din naivitate, din 
imprudență, din lipsă de experiență — specifice vîrstei — cheltuiri - 
du-și această energie, se expun la riscuri de tot felul.

Totodată, în cadrul cursurilor școlare, elevii fac practică în pro
ducție, lucrează în laboratoare cu diferite aparate sau substanțe 

<’ chimice și. din neatenție, se pot accidenta.
Din aceste motive, ADAS oferă elevilor posibilitatea să se asigure 

împotriva riscurilor, recomandmdu-le să încheie asigurarea de ac
cidente. Această asigurare se încheie prin școli.

Asigurarea de accidente a elevilor cuprinde pe elevii cursurilor 
de zi — Indiferent de vîrsta lor — din școlile elementare, școlile 
profesionale, liceele teoretice și de specialitate cu profil tehnic, șco
lile de maiștri, școlile de specialitate cu profil tehnic.

Sumele asigurate : 5 000 și 10 000 de lei (sau dublul ori triplul 
acestor sume).

ADAS plătește suma cuvenită — potrivit regulamentului asigurării 
— pentru urmări ale accidentelor întîmplată în perioada valabili
tății contractului de asigurare, în orice loc și cu brice ocazie (in
clusiv în timpul vacanțelor școlare).

Costul asigurării este foarte redus: 1 leu pe lună pentru elevii 
de la școlile de cultură generală și 2 lei pe lună pentru elevii de 
la celelalte școli (pentru sumele de 5 000 și 10 000 de lei).

Asigurarea se încheie pe un ăn sau pe șase luni (lâ alegere).
Dacă elevii au împlinit 10 ani (sau — cei carb realizează venituri 

proprii — 14 ani), declarația-încuviințare de asigurare se semnează 
de ei înșiși. Pâfitru ceilalți elevi, această declarație se semnează de 
părinții sau tutorii lor.

O singură declarație-înCuviințare de asigurare poate servi pentru 
emisiunea succesivă â mai multor polite de asigurare. Dar, pentru 
ca să nu existe nici o întrerupere a protecției prin asigurare, este 
necesar ca. înainte de expirarea termenului polițe! de asigurare an
terioară, să se achite costul poliței de asigurare pe perioadă ur
mătoare.

Pentru bună desfășurare a operațiilor de încheiere a acestei asi
gurări, se recomandă ca asigurarea să se încheie pe termen de un 
an la începutul fiecărui ah școlar și să se reînnoiască la aceeași 
dată din anul școlar următor.

MARI REDUCERI DE PRETURI PE LITORAL!
întreprinderea de turism, hoteluri ți resfaurante-Bucu- 

rești vă invită să petreceți citeva zile pe litoralul Mării 
Negre, in luna septembrie a.c., în cele mai elegante și con
fortabile hoteluri din stațiunile : Mamaia, Eforie, Jupiter, 
Saturn, Aurora, Venus și Neptun.

In această perioadă, se aplică reduceri de tarif pînă la 
50%, iar la transport pe C.F.R. 50%, durata sejurului ră- 
minînd la aprecierea dv.

Informații si înscrieri la filialele de turism din bd. N. 
Bălcescu nr. 35 și bd. Republicii nr. 4.

CASA DE CULTURA DIN SECTORUL 4
Str. Mircea Vodă nr. 5, telefon 21.54.96 — 22.24.94

ANUNȚĂ
deschiderea următoarelor cercuri și cursuri:

• DACTILOGRAFIE
• STENOGRAFIE
• RADIO
• TELEVIZIUNE
• CROITORIE
• COSMETICA
• BALET-COPII
• FOTO alb-negru și color
• ARTĂ PLASTICA

• CULTURA PSIHOSOMA
TICA (HATHA-YOGA)
Înscrieri și informații la Se

cretariatul Casei de Cultură 
din str. Miicea Vodă w. 5, 
tramvai: 13, 14. 15, 23, 30 și 
autobuz: 42 și 111, zilnic în
tre orele: 9—12 și 17—20 și 
la telefon: 21.54,96 și 22.24.94.
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Viitorul persoanei 
și viitorul societății

Prețioasă contribuție 
la îmbogățirea tezaurului 

marxist-leninist contemporan
I

storia mișcării 
muncitorești din 
România, caracteri
zată prin fidelitate 
față de principiile 
fundamentale ale 
marxismului, prin atitudini 

creatoare, de aplicare a fi
losofici și ideologiei marxis
te la condițiile specifice ale 
țării își capătă încununarea 
strălucită prin apariția proiec
tului de Program al P.C.R., do
cument de uriașă însemnătate 
teoretică și practică pentru în
treaga viață socială, politică și 
ideologică a țării, pentru viito
rul poporului.

In 1886, ca rezultat al dezvol
tării mișcării proletariatului 
român, al transformării clasei 
muncitoare dintr-o clasă în sine 
într-o clasă pentru sine, conse
cință a pătrunderii și răspîndi- 
rii în România a marxismului 
apărea primul program al acti
vității și luptei muncitorești din 
țara noastră, care își propunea, 
de pe pozițiile marxismului să 
desprindă, in esență, perspectiva 
comunistă a țării și să stabi
lească modalitățile de realizare 
a acestuia în■ România, chiar 
dacă acel prim program avea în 
ceea ce privește tactica unele 
deficiențe izvorîte din lipsa 
analizei sociologice detaliate a 
datului social, a raportului de 
forțe și a stadiului atins de 
mișcarea istorică a unor clase 
sociale, ceea ce îi era funciar 
caracteristic se concentra în 
voința de a se asigura în con
cepția despre lume elaborată de 
Marx și Engels. în credința ra
țională în posibilitatea socialis
mului în România și în ideea 
valorii istorice universale a 
marxismului.

In 1974 „partidul elaborează 
primul program unitar, de pers
pectivă, menit să asigure unirea 
eforturilor comuniștilor, ale în
tregului popor pentru înfăp
tuirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism".

Elaborarea primului program 
unitar al comuniștilor români 
este neîndoios un act istoric de 
primă importanță care repre
zintă ca atare marxismul în 
acțiune O contribuție excepțio
nală a partidului, în primul 
rînd a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
dezvoltarea marxismului secolu
lui XX.

Analiza proiectului de Pro
gram ilustrează pentru oricine 
cunoaște mișcarea de idei a 
acestui secol in care ideologiile 
s-au diversificat și în care

Aici am descoperit 
adevărata vocație 
de constructor
Douăsprezece chipuri ti

nere arse de soare. Douăspre
zece posibile reportaje
avînd ca eroi pe acești 
șantieriști, constructori ai ma
relui sistem de irigații Giur- 
giu-Răzmirești. Au venit aici 
cu două luni în urmă, 
plini încă de visul a- 
celuia care începe un nou 
drum. Un drum pe care ei 
înșiși l-au deschis și tot ei 
l-au consolidat, avînd mereu 
alături pe toți cei peste 700 
de șantieriști: elevi, studenți, 
muncitori și țărani coopera
tori din județele de sud și de 
nord ale țării. I-am întîlnit zi 
de zi pe zeci de kilometri 
pătrați de șantier săpînd ca
nale, montînd conducte, tur
nirul dale, înălțînd stații de 
pompare, înălțînd, de fapt, la 
cota cea mai înaltă a muncii 
și conștiinței, titlul de tînăr 
brigadier.

Pe unul dintre ei, Gheor
ghe Scheianu. student în 
anul IV la Facultatea de 
horticultura a Institutului a- 
gronomic Craiova, l-am cu
noscut chiar în primele zile. 
Conducea o brigadă de elevi 
de la Liceul agricol Bechet. 
Se lucra manual, într-un po
ligon amenajat ad-hoc. Apa 
se aducea cu roaba, plasa de 
sîrmă cu brațele ; elevii erau 
însă optimiști. Aveau un co
mandant care inspira încre
dere, care muncea cot la cot 
cu toți ceilalți. După două 
săptămîni de lucru, într-o 
sîmbătă seara, i s-a înmînat 
drapelul de brigadă fruntașă.

Intr-o seară, Gheorghe 
Smaranda, elev la Grupul 
școlar chimie Tumu Măgure
le, a avut o idee cel puțin 
originală. A destăinuit-o prie
tenilor și, împreună cu cei 11 
colegi, a pus-o în aplicare. 
Duminică, la ora 3 diminea
ța, turnau cu toții dale pen
tru marele Șantier. Intr-o altă 
seară s-a dus la sediul Coope
rativei agricole de producție 
Pietroșani, a cerut un aparat 
de sudură și, a doua zi la 
prînz, toate roabele brigăzii I 
Teleorman erau în perfectă 
stare. Un alt coleg de-al său, 
Nicolae Gornescu, mare ama
tor și pasionat jucător de box, 
ține să mărturisească mulțu
mirea de a fi venit pe acest 
șantier. Antrenamentul și-l 

marxismul însuși a căpătat cea 
mai largă răspîndire din istoria 
sa, că marxismul este gîndit ca 
instrument teoretic indispensabil 
cercetării realității social-politi- 
ce și economice, ca metodologie 
a cunoașterii datului și sensului 
vieții istorice, iar filOsofia 
marxistă ca singura concepție 
științifică și transformatoare a 
acestei lumi. împotriva Oricărui 
gînd apologetic, ca și împotriva 
teoriilor antimarxiste, pornind 
de la realitatea spirituală a lu
mii contemporane, de la con
fruntarea de idei, de la cunoaș
terea profundă a mutațiilor 
ideologice, în proiectul de Pro
gram se stabilește fără echivoc 
una dintre caracteristicile esen
țiale ale epocii în care trăim : 
„ideile socialismului și comu
nismului au pătruns tot mai 

• larg in conștiința popoarelor, au 
devenit o forță ideologică in
ternațională, puternică forță 
materială, transformatoare, asi- 
gurind înfăptuirea aspirațiilor 
omenirii spre o societate mai 
echitabilă și mai rațională, spre 
progres și civilizație". în spiri
tul lui Marx, care încă din 1844 
sublinia că teoria devine o forță 
materială de îndată ce cuprin
de masele, în proiectul de 
Program se demonstrează, deci, 
că ideile socialismului, devan- 
sînd practica materială a socie
tății, au contribuit la schimba
rea lumii, iar dezvoltarea lor 
creatoare, in conformitate cu 
legile obiective ale progresului, 
vor conduce inevitabil la in
staurarea socialismului și co
munismului în întreaga lume.

Ideologia marxsită, gîndită în 
unitatea sa cu practica reală, cu 
mutațiile survenite in cea de-a 
doua jumătate a secolului XX, 
cu mișcările revoluționare ale 
clasei muncitoare, cu lupta po
poarelor pentru eliberare na
țională își ilustrează astfel noua 
sa forță de generalizare, valoa
rea ei științifică și raționalismul 
dialecticii sale. în proiectul de 
Program al P.C.R., realitățile 
lumii contemporane și ale so
cietății românești se instituie 
în premise reale, energice, o- 
biective din care se deduc per
spectivele, se stabilesc progno
zele și se conturează liniile 
fundamentale ale speranței, ale 
viitorului. Aceasta evidențiază, 
încă o dată, că partidul nostru 
promovează consecvent materia
lismul dialectic și istoric, că îl 
aplică nu pornind de la o sche
mă abstractă, ci în funcție de 
mișcarea dialectică a realului, 
de aprofundarea acestuia, de cu
noașterea corelațiilor dintre as

continuă descărcînd saci cu 
ciment, iar forma fizică și-o 
menține transportîna de două 
ori mai mult balast și beton 
decît colegii săi de brigadă.

Pe Marin Iliuță, elev in 
anul IV la 'Liceul agricol 
Caracal, l-am întîlnit în ziua 
în care medicul îi prescrisese 
„odihnă și plimbare în aer li
ber". M-a rugat să nu des
tăinui nimănui faptul că el 
nu va ține seama de această 
prescripție severă. Voia să 
păstreze titlul de cel mai bun 
betonist din brigadă.

Studenții craioveni îl cu
nosc pe Ion Calotă ca pe un 
bun organizator al activității 
de asociație, ca pe un student 
harnic și entuziast partici
pant la cercurile științifice. 
Șantierul a fost însă un foar
te sever examen, atît pentru 
el, cît și pentru colegii săi. 
Pentru că șantierul a destăi
nuit în acest tînăr, brunet, 
înalt și subțire, cu O față ușor 
asprită, altitudinea morală și 
profesionala a viitorului ingi
ner Ion Calotă. Tot șantierul 
a făcut din el un foarte bun 
comandant de detașament.

Astfel se conturează și pro
filul moral al celorlalte șapte 
personaje alese dintre briga
dierii de frunte ai șantierului : 
Gheorghe Ochea. Grigore 
Stoicescu, Ionel Gonțea, Ion 
Tomoșoiu, Vasile Voinea, Ion 
Meilă și Ion Podeanu ; elevi 
și studenți aflați în băncile 
unei înalte școli a muncii. 
Au venit aici pentru că au 
simțit nevoia să vină, pentru 
că știau dinainte că va fi 
greu, pentru că erau pregă
tiți să intre într-o luptă aspră 
cu soarele, cu apa, cu pămîn- 
tul, cu propriile lor slăbiciuni. 
Știau — și nu pregetă să 
infirme aceasta — că șantie
rul este o teribilă experiență 
din marele șir de experiențe 
pe care îl oferă viața sutelor 
de tineri. Știau că vor purta 
o dublă bătălie : cu natura 
și cu ei înșiși. Știau că, ve
nind aici, vor dobîndi indubi
tabila conștiință a victoriei. 
Ei, cei 12 brigadieri, ei — cei 
700 de tineri, purtători demni 
ai conștiinței de constructor.

PAVEL PERFIL
Foto: GH. CUCU 

pectele aceleiași realități. ..Por
nind de la caracterul universal 
al teoriei proletare, fundamen
tată, pentru prima oară, în 
mod genial de Marx și Engels, 
de la experiența generală și 
practica construcției socialiste 
și de la generalizarea propriei 
experiențe — se subliniază în 
proiectul de program — Progra
mul Partidului Comunist Român 
trasează căile aplicării creatoare 
a acestor legități la condițiile 
istorice sociale și naționale con
crete ale României".

Caracterul deschis, antiutopic 
și antispeculativ al proiectului 
de Program, fundamentarea sa 
materialist dialectică și istorică 
se concentrează în ideea funda
mentală după care în centrul 
activității partidului se află 
omul cu toate trebuințele sale, 
realizarea sa plenară fiind țelui 
suprem al comuniștilor. Uma
nismul profund programatic în 
proiectul de Program derivă din 
ideologia marxistă și — totodată 
— din ființa poporului nostru 
așa incit el poartă, în cel mai 
înalt grad, trăsăturile caracte
ristice ale modului de gîndire 
și acțiune al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, factor esen
țial care a contribuit nu numai 
la interesul uriaș dar și la en
tuziasmul cu care întregul nos
tru partid și popor au primit 
Proiectul.

Conf. dr. GH. AL. CAZAN

Plenara Consiliului Central al
Marți, a avut loc Plenara 

Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, consacrată dezbaterii 
proiectului Programului Parti
dului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înainta
rea României spre comunism, 
proiectul de Directive cu privi
re la planul cincinal 1976—1980 
și liniile directoare ale dezvol
tării economico-sociale pentru 
perioada 1981—1990, precum și a 
Tezelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al XI-lea.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a adoptat o rezoluție 
în care. în numele celor aproa
pe 6 milioane de membri ai sin
dicatelor — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— își exprimă întreaga adeziu-

ION CALOTA GHEORGHE SCHEIANU GHEORGHE IONEL GONȚEA
SMARANDA

VASILE VOINEA ION TOMOȘOIU NICOLAE GORNESCU GHEORGHE OCHEA

MARIN ILIUȚĂ GRIGORE STOICESCU ION MEILĂ ION PODEANU

(Urmare din pag. I) 
asupra cărora merită să reflec
tăm. Prima :
DACA LUCREZ CUM TREBUIE 

CE VA INTERESEAZĂ CUM 
MĂ PORT?

Vasile Sorodoc are 23 de ani 
și e mecanic de întreținere la 
Uzinele „23 August". De o parte 
și de alta a obrazului îi atîrnă 
niște plete blonde, fruntea ii e 
posomorită de un breton ascul
tător. Aduce de departe cu un 
personaj dintr-un serial TV. 
Zice : „Eu nu mă. tund pentru 
că sînt și elev la seral și acum 
sint in vacanță. De aceea mi-am 
lăsat plete, să mă recreez. In 
definitiv munca mi-o fac cum 
trebuie, nu mă împiedică părul. 
Tata este șef de echipă la 
întreprinderea „Ascensorul", 
mama — pensionară și nu-mi 
zic nimic. Cele mai mari neca
zuri le am aici, la uzină, cu 
secretarul U.T.C. și cu tovară
șul maistru.

— Ce îți spune tovarășul 
mâistru ?

— Că să mă tund. Are dîn- 
sul un exempiu, spune că pînă 
și forjorii care lucrau pe vre
muri la „Malaxa" intrau rași, 
tunși și cu cravata la gît în 
uzină. Ei și ?

— De ce crezi că intrau așa ?
Pauză lungă. Este pentru pri

ma oară, probabil, cind cineva 
îi propune să interpreteze, nu să 
asimileze automat replica mais
trului...

— Tovarășe maistru Dumi- 
trașcu, de ce credeți că erau

A
pariția Programu
lui partidului echi
valează pentru so
cietatea noastră cu 
un necesar moment 
de cristalizare a u- 
nei bogate și consecvente activi

tăți revoluționare, creatoare ; cu 
o prefigurare lucidă și temerară 
a unui amplu și generos tablou 
de perspectivă elaborat cu un 
acut simț al realităților noas
tre sociale și naționale. în ace
lași timp, prin contribuția ori
ginală pe care el o aduce la 
îmbogățirea științifică și teo
retică revoluționară, la dezvol
tarea creatoare a filozofiei mar- 
xist-leniniste, el constituie și 
o importantă intervenție în dia
logul contemporan al umanității, 
în dezbaterea contemporană de 
idei al cărei obiect — contro
versat și, totuși, fascinant — 
rămîne omul.

De unde această puternică, 
unică forță de seducție ? De 
unde această miraculoasă forță 
de convingere a argumentației ? 
Răspunsul nu-1 aflăm decît în 
înseși propozițiile acestui ma
gistral Program, una dintre fun
damentalele chei de boltă ale 
umanismului, ale ethosului con
temporan. „Societatea socia
listă multilateral dezvoltată va 
asigura afirmarea principiilor 
socialiste in toate sectoarele vie
ții economico-sociale, mani
festarea tot mai deplină a per
sonalității umane, îmbinarea ar
monioasă a intereselor persona
le cu aspirațiile generale ale în
tregii societăți".

într-un secol în care toți ma
rii creatori au simțit impulsul 
de a se interoga asupra condi
ției umane, asupra viitorului ei, 
la scara societății, la scara pla
netei chiar, meditația despre 
om nu mai este și nici nu 
mai poate fi simplă ocupație 
sterilă. Dimpotrivă, ea înseam
nă angajare optimă, nemijloci- 

ne și aprobare față de liniă po
litică internă și externă a parti
dului, față de proiectele docu
mentelor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, documente pe care și 
le însușesc în întregime.

în telegrama adresată Comi
tetului Central ăl P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se 
subliniază :

„Participanții la plenară au 
dat o înaltă apreciere activită
ții remarcabile desfășurate de 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, sub a 
cărui nemijlocită conducere au 
fost elaborate proiectele de do
cumente și în care se reflectă 
pregnant clarviziunea dumnea
voastră politică, realismul și cu
tezanța creatoare, grija pe care 
o manifestați permanent față de 

obligați muncitorii să adopte o 
anumită ținută la intrarea în 
fabrică ?

— Pentru că fiecare lucra a- 
tunci la concurență. In emble
ma fabricii intra și aspectul 
muncitorilor: se mergea pînă 
la a se găsi un accesoriu sau 
altul la uniformă, capabil să 
individualizeze personalul unei 
întreprinderi de al alteia. Acum 
nu mai este vorba de concu
rență, este vorba de om. Pen
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tru el muncim, la el trebuie să 
ne gîndim.

„Marca" fabricii înseamnă, cu 
alte cuvinte, nu numai produsul 
finit care iese pe poartă, ci și 
gradul de civilizație al celui 
care il realizează. Intre hărni
cie și aspectul exterior îngrijit, 
legătura nu e directă, raportul 
nu e atît de transparent, ceea ce 
îi face pe unii să-l nege cu to
tul. Și totuși, intre calitatea 
muncii și calitatea muncitorului 
există o foarte netă determina
re. Iată, nu intîmplător maistrul 
îi impută lui Vasile Sorodoc o 
anumită neglijență în execuția 
lucrărilor, o doză de indisci
plină la lucru. Simțul ordinii și 
al disciplinei față de sine func- 
ționînd deficitar repercutează 
cu consecințe constatabile și la 
bancul de lucru. Un om obiș
nuit cu derogările de la ținuta 

tă pentru uman, luciditate a 
demersului, consecvență în ac
țiunea transformatoare.

A fost menirea istorică a lui 
Marx și Engels de a fi pro
pus întiiul consecvent, radical 
demers de umanizare revolu
ționară a omului. A omului so
cial, deci istoric și, implicit, al 
societății sale. De umanizare 
reală, a omului real. De smul
gere a vălului fatidic de iluzii 
și convenții, de punctare exac
tă, concentrată a cauzei cau
zelor: nedreapta împărțire în
tre exploatați și exploatatori.

Acum, după un veac, după 
multiple și complexe experien
țe istorice omul se află din 
nou îrf fața întrebării de nees
camotat : individ, sau societate ? 
Programul comuniștilor români 
afirmă răspicat, într-o formu
lare cu valoare de axiomă: „U- 
manismul socialist presupune 
realizarea fericirii personale în 
contextul făuririi fericirii între
gului popor. în mijlocul mase
lor largi populare personalitatea 
nu se pierde, ci se afirmă tot 
mai puternic, odată cu afirma
rea întregii națiuni".

Practic, coeficientul de uma
nism al oricărui program își 
află măsura în gradul de înflo
rire, de realizare, de prosperi
tate și libertate a indivizilor. 
Dar nu o libertate a rezisten
ței sisificte și nici a izolării or
golioase. O libertate a faptei, o 
libertate a creației. Libertatea 
de a-ți consacra, nestinjenit, e- 
lanul și pasiunea cauzei oame
nilor timpului și locului tău : 
libertatea de a-ți afirma puterea 
de muncă la dimensiunile con
dițiilor obiective, a nevoilor ac
tuale și de perspectivă, a as
pirațiilor cetății căreia îi aparții.

Construim nu doar o societa
te nouă pentru oameni, dar și 
oameni noi pentru această so- 
cietat0

ȘERBAN CIONOFF

U.G.S.R.
clasa muncitoare, față de toți 
oamenii muncii indiferent de 
naționalitate, față de viitorul 
patriei noastre socialiste.

Insușindu-și cu deplină răs
pundere prevederile din pro
gram potrivit cărora. în etapa 
următoare vor crește rolul și 
atribuțiile sindicatelor în viața 
social-polilîcă a țării, se va dez
volta și întări democrația mun
citorească, participanții la ple
nară, dînd glas hotăririi unani
me a celor aproape șase mili
oane de membri de sindicat, se 
angajează în fața partidului, în 
fața dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, să militeze 
neabătut, cu toată energia, pen
tru traducerea în viață a prin
cipiilor cuprinse în documente, 
pentru înfăptuirea consecventă 
a sarcinilor trasate de partid.

corectă ajunge voluntar sau in
voluntar să le introducă și în 
sfera profesională. De aceea re
plica de apărare „dacă lucrez 
cum trebuie..." a junelui cu 
plete blonde este falsă. Lu
crează. dar nu întotdeauna cum 
trebuie ; execută, dar nu întot
deauna Ia nivelul calitativ care 
se cere. După cum se poartă, 
dar nu întotdeauna cum tre
buie ; se îmbracă, dar nu tot
deauna așa cum se cuvine.

„DACA NU VĂ PLACE CUM 
VORBESC, VĂ ZIC LA 

REVEDERE..."

— Măi. spiță de la roata șan
tierului ! De unde-ai ieșit să-mi 
dai mie lecții ? Vâ-să-zică așa 
vreți voi : constructori ca oi
țele, să nu tragă O înjurătură ! 
Păi, plec dom’le la locul de 
unde am venit, că acolo îs oa
meni nu păpuși !

Acest „extras" din monologul 
lui Andrei Giurică, zidar la 
Șantierul 3 construcții montaj, 
nu lipsit de un anume soi de 
plasticitate, încearcă să acredi
teze cea mai șubredă fațetă din 
reputația omului de șantier : 
brutalitatea. Constructori „ca 
oițele" traduce, pentru el, o 
postură... „blamabilă" — aceea 
de om civilizat, pe el enervin-

Atașament profund față de partid 
adeziune totala față de documentele

ce vor fi supuse dezbaterii 
Congresului al XI-lea al P. C R.

Deschiderea noului an de învățămint a fost marcată în în
treaga țară prin festivități ce au avut loc in toate centrele uni
versitare, în licee și școli, participanții la aceste manifestări 
adresind telegrame C.C. al P.C.R., personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Pentru noi, cei care slujim 
cauza partidului in nobila mun
că de formare a unui tineret 
demn, hotărit să ducă mai de
parte flacăra nestinsă a idea
lurilor de dreptate și emanci
pare națională, de a ridica pa
tria noastră pe culmile cele mai 
înalte ale civilizației și progre
sului, dincolo de unde se în
trezăresc zorii luminoși ai co
munismului pe pămîntul Româ
niei, scrie in telegrama Univer
sității din București, deschide
rea noului an de invățămînt în
seamnă un nou an de muncă, 
de strădanii și eforturi creatoa
re pentru a da viață ideilor 
înălțătoare ce decurg din pro
iectul de Program, din Directi
ve cu privire la planul cincinal 
1976—1980, din Tezele Comitetu
lui Central al P.C.R. pentru 
Congresul al XI-lea și în stră
lucita expunere ce ați prezen
tat-o la Conferința cadrelor și 
activului de partid din învăță- 
mintul superior, adevărat pro
gram de dezvoltare a școlii 
românești la înălțimea coman- 

-damentelor majore ale con
temporaneității.

Vom acționa in vederea for
mării studenților in spirit re
voluționar, pentru dezvoltarea 
conștiinței lor politice, a răs
punderilor față de societate, a 
sporirii îndatoririlor patriotice 
în viața eeonomico-socială a ță
rii. pentru înarmarea lor cu 
concepția științifică despre lu
me și viață — materialismul 
dialectic și istoric. Ne angajăm, 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se spune în încheie
rea telegramei, să educăm ti- 
năra generație în spiritul gîn- 
dirii creatoare, ai orientării 
spre viață, spre practică, acolo 
unde de fapt se făurește socie
tatea comunistă de miine.

Cadrele didactice și studenții 
Institutului politehnic Bucu
rești- au luat cunoștință cu în
dreptățită mîndrie patriotică de 
proiectul Programului partidu
lui. proiectul Directivelor și Te
zele Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, 
documente de însemnătate ine
galabilă și de cea mai înaltă 
valoare teoretică și practică, ce 
prefigurează viitorul strălucit al 
patriei, mersul glorios al Româ
niei pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre co
munism.

Vom acorda întreaga noastră 
capacitate de creație pentru a 
asigura maximum de eficiență 
în pregătirea specialiștilor, in
gineri și subingineri, necesari 
industriei noastre tot mai puter
nice și mai moderne. Ne vom 
intensifica eforturile pentru a 
îndeplini sarcinile care ne re
vin pe linia transformării tutu
ror facultăților în puternice cen
tre de învățămint, cercetare și 
producție — cerință esențială pe 
care Programul partidului o pu
ne în fața noastră.

In telegrama studenților, 
cursanților și cadrelor didactice 
de la Academia „Ștefan Gheor
ghiu", se spune: Este pentru 
noi un prilej din cele mai fe
ricite de a ne începe activita
tea în noul an de învățămint în 
condițiile cind întregul popor, în 
frunte cu comuniștii, iși afirmă 
adeziunea plenară față de obiec
tivele strălucite ale devenirii 
noastre, conturate cu rigoare 
științifică și patos revoluționar 
în Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României 
spre comunism, cartă funda
mentală a vieții politice româ
nești, a marxism-leninismului 
creator, la a cărei elaborare 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, v-ați adus o 
contribuție de o excepțională 
însemnătate.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că în
treg procesul de învățămint ce 
se desfășoară în Academia „Ște
fan Gheorghiu" va fi străbătut 
de documentele Congresului al 
XI-lea al partidului, dinamizîn- 
du-ne în acest scop întreaga 
noastră activitate pentru a ne 
situa în permanență la cotele 
de exigență promovate de partid, 
de dumneavoastră personal.

du-1 cetățeanul cu un vocabular 
îngrijit și o purtare corespun
zătoare.

Prin ce înțelege să se desoli
darizeze de „turmă" ? Printr-un 
insolit de mahala, împestrițat 
de vulgarități, printr-o sfidare 
inacceptabilă a colegilor de 
muncă, prin ceea ce în nici un 
caz nu caracterizează oamenii 
șantierului, oriunde s-ar afla 
ei : la Galați, București sau in 
orice altă parte din țară.

Discuția cu Andrei Giurică a 
pornit de la o recentă probă 
de „bărbăție" cu care încercase 
să-și completeze programul de 
lucru: în fața colegilor uluiți și 
plnă să se dezmeticească aceștia 
lovise o fată ! O colegă de mun
că, un om care ii atrăsese aten
ția asupra înjurăturilor cu care 
iși semăna din belșug perora
țiile. — Noi i-am mai atras 
atenția să vorbească frumos — 
ridică din urmeri secretarul 
U.T.C., Jenică Constantinescu. 
Dar nu poți să-l convingi ! 
N-ați văzut ce mi-a spus adi
neaori ? (Replica de la început 
îi fusese lui adresată).

Sigur, in cazul de față ne 
aflăm în fața unui act de huli
ganism, devenit de competența 
iegii. Dar pînă a se ajunge la 
el ? „Ce contează cum vor
bește ?“ și-or fi spus urni, „Mă

La rindul lor, cadrele didac
tice și studenții din Academia 
de studii economice relevă că 
încep noul an în atmosfera de 
puternică însuflețire politică ce 
caracterizează pregătirile pentru 
Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român și sub 
impresia vibrantului mesaj pe 
care l-ați adresat școlii româ
nești cu prilejul recentei Con
ferințe cu cadrele de bază din 
învățămintul superior. „Vă În
credințăm, iubite tovarășe se
cretar general, că vom face to
tul pentru a asigura moderniza
rea continuă a invățămintului 
economic superior, pentru a 
transpune în viață indicațiile 
dumneavoastră privind integra
rea invățămintului cu cerceta
rea și producția, pentru a pro
mova neabătut principiul anco
rării procesului instructiv-edu- 
cativ in realitățile politice și so
ciale ale țării noastre. Ne an
gajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru a cultiva pe 
băncile facultăților profilul spi
ritual al unor viitori specialiști 
a căror înaltă competență pro
fesională să se bazeze pe hotă- 
rîrea lor de a participa, cu pa
siune revoluționară și dragoste 
față de partid și popor, la rea
lizarea înaltelor exigențe ce re
vin invățămintului economic su-

Telegrame adresate
C.C. al P.C.R.j 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

perior in etapa actuală, la trans
punerea în viață a politicii in
terne și internaționale a parti
dului".

După ce exprimă atașamentul 
profund față de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului, adeziunea totală față de 
documentele celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., în telegrama 
Universității din Craiova se 
spune :

„Așezind întreaga noastră ac
tivitate pe baza concepției revo
luționare a materialismului dia
lectic și istoric, țlnind seama de 
cele mai noi și importante cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale 
culturii in general, ca și de tra
dițiile înaintate ale școlii romă- 
nești, de experiența proprie și 
internațională, vom acționa per
severent, cu toată energia, în 
direcția formării armonioase a 
personalității fiecărui student. 
Asociațiile studenților comu
niști vor milita neabătut pentru 
îmbunătățirea activității lor în 
acest an universitar, pentru rea
lizarea unor mutații calitative 
în ceea ce privește dezvoltarea 
conștiinței revoluționare a vii
torilor specialiști, capabili să 
mînuiască și să conducă 
tehnica modernă, să fie in- 
telectuali-cetățeni, puternic an
gajați în frontul comun al lup
tei pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate".

în telegrama studenților și ca
drelor didactice ale Institutului 
de mine din Petroșani, care în 
ultimii 26 de ani a pregătit peste 
4 000 de ingineri și subingineri, 
se arată :

„Am studiat cu deosebită a- 
tenție cuvîntarea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, rostită la 
Conferința cadrelor didactice si 
activului de partid din învă- 
țămîntul superior. Cuvintele 
dumneavoastră ne jalonează în
treaga activitate viitoare spre 
integrare totală a învățămîntu- 
lui cu cercetarea și producția, 
astfel ca institutul, flecare fa
cultate, să devină un puternic 
centru de învățămint și, totoda
tă, un laborator de cercetare și 
o unitate de producție".

„Obiectivele pe care și le-a 
propus să le realizeze în viitor 
Institutul agronomic „Ion Io- 
nescu de la Brad" din Iași sint 
puternic ancorate în ansamblul 
prevederilor proiectelor de do

insultă, mă fac că nu-1 aud !“ 
au hotărit alții. „Să-și vadă de 
treabă, doar n-am să-l educ 
eu !“ a decretat maistrul. Iată 
însă că îngăduința șj abținerea 
de la o reacție fermă au per
mis unor mărunțișuri să se în
chege în cele din urmă într-un 
veritabil act infracțional. Mai 
e nevoie de alte demonstrații 
pentru a ne convinge noi în
șine cit de periculoasă poate 
deveni abaterea de la buna cu» 

viință și de la o 
zată ? După cum, 
ocolită deloc nici

ținută civili- 
mi trebuie 
acea conse

cință pe care o numim în
deobște pericolul contaminării. 
Molipsirea de rău. care ii face 
pe unii să replice :
TOCMAI PE MINE MĂ VEDEȚI ? 

DOAR NU SINT SINGURUL I
Cel puțin așa înțelege să-și 

justifice Liviu Brezovschi, 
strungar la Uzinele „23 August", 
abaterile de la o ținută corectă. 
In ce măsură este cel mai pu
țin vinovat dacă și alții din jur 
săvîrșesc aceeași greșeală ? La 
asta nu poate răspunde.

— Tu crezi — îi replică 
Anastase Tudorică, membru în 
comitetul U.T.C. pe uzină — că 
vinovăția se împarte pe cap de 
om ! Cu cit sînt mai multi, cu 
atît mai mică e vina fiecăruia I 

cumente ale Congresului al 
XI-lea. urmează în mod fidel 
indicațiile pe care dumneavoas
tră personal, iubite tovarășe se
cretar general, ni le-ați trans
mis direct cu ocazia recentei 
Conferințe a cadrelor didactice 
din invățăminul superior — se 
subliniază in telegrama trimisă 
cu prilejul deschiderii noului 
an de studii. Cuvîntarea rostită 
de dumneavoastră cu acest pri
lej constituie pentru întregul 
nostru colectiv un document 
programatic de revoluționare a 
invățămintului, document care 
va sta la baza întregii noastre 
activități".

în telegrama Institutului de 
medicină din Timișoara, care a 
dat țării peste 3 000 de medici și 
numeroși oameni de știință, se 
arată printre altele:

„Dorim să folosim acest pri
lej pentru a vă exprima senti
mentele noastre de profundă 
gratitudine și să vă asigurăm 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a ne situa prin 
munca noastră pusă în slujba 
instruirii și educării tinerei ge
nerații, în slujba sănătății omu
lui, la nivelul condițiilor ce 
ne-au fost create.

Sintem hotărîți, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să 
muncim cu toată priceperea și 
devotamentul pentru a trans
pune in viață indicațiile dum
neavoastră de la Conferința ca
drelor și activului de partid din 
învățămintul superior, să reali
zăm o reorganizare fundamen
tală. a invățămintului. restruc
turarea sa pe baze noi, revolu
ționare, atît. în ce privește con
cepția cit și organizarea".

„Animați de insuflețitoarele 
obiective puse in fața școlii su
perioare românești de Confe
rința cadrelor și activului de 
partid din învățămintul supe
rior — se spune in telegrama 
adresată de cadrele didactice și 
studenții noului Institut de în- 
vățămînt superior din Pitești — 
ne angajăm, mult iubite tova
rășe secretar general, să facem 
totul pentru ca institutul nostru 
să devină o adevărată unitate de 
învățămint, cercetare și pro
ducție".

„Vă asigurăm, stimate tovară
șe' secretar general, se spune 
m telegrama adresată de cadre
le didactice ale Liceului „Gheor
ghe Șincai" din București, că 
vom acorda o și mai mare a- 
tenție educării și formării tine
rei- generații in spiritul idealu
rilor socialismului și comunis
mului, al concepțiilor revoluțio
nare ale materialismului dialec
tic și istoric, că vom acționa 
cu încredere și fermitate, cu 
toată priceperea și dăruirea, 
astfel ca tinerii încredințați 
nouă spre instrucție și educație 
să stăpînească cunoștințe te
meinice pentru integrarea lor 
conștientă în muncă și viață".

„Ne angajăm, stimate tovarășe 
secretar general, să muncim cu 
dăruire și pasiune, să ducem 
mai departe flacăra științei și a 
culturii, să facem să crească 
eficiența procesului instructiv- 
educativ, interpretind în spirit 
creator învățătura marxist-leni- 
nistă, să formăm cu dragoste și 
pricepere din elevii de âzi con
structorii de miine ai comunis
mului pe pămintul scump al pa
triei noastre, România" — se 
subliniază, între altele, in tele
grama Liceului „Ion Luca Cara- 
giale" din București.

O altă telegramă aparține Co
lectivului Grupului școlar de pe 
lingă întreprinderea de mașini 
grele București, ce își propune 
să realizeze o producție de pes
te 2 milioane lei, și oare s-a an
gajat să acționeze in noul an 
școlar cu toată răspunderea și 
competența pentru a educa tî- 
năra generație în spiritul con
cepției revoluționare despre lu
me și viață. în așa fel incit fie
care tînăr să devină un luptă
tor activ pentru socialism, pen
tru înaintarea României spre 
comunism.

Au mai trimis telegrame: in
stitutele de construcții, de medi
cină și farmacie, de artă teatra
lă și cinematografică „l.L. Ca- 
ragiale", de arte plastice „N. 
Grigorescu" și Institutul de edu
cație fizică și sport din Bucu
rești, alte centre de învățămint 
superior, cadrele didactice și e- 
levii de la licee, școli generale, 
profesionale de pe intreg cu
prinsul țării.

Ei află că nu-i așa. Fiecare 
răspunde pentru sine, iar ceea 
ce faci tu e de fapt o încercare 
de a ocoli întrebarea de fond a 
problemei : de .ce nu adopți 
tu personal o ținută corectă ?

★
De * ce credeți că tinerii tre

buie să aibă o ținută corespun
zătoare la lucru, să se poarte 
frumos cu cei din jur ? îl între
băm pe comunistul ceferist Va
sile Vlagu, distins recent cu 
titlul de Erou al Muncii 
Socialiste : „Era o vreme 
cind se mai închideau o- 
chii la înfățișarea muncitoru
lui. Intr-adevăr, cum să-i fi ce
rut omului să fie curat la lucru 
cind nu avea unde se spăla ? 
Acum insă căutați fabricile : 
cite îs fără vestiare, fără du
șuri, fără confort ? Dumnea
voastră mi-ați povestit de niște 
tineri de la Uzinele „23 Au
gust". Am și eu un nepot care 
lucrează acolo. La un moment 
dat, imi povestea el, tovarășii 
din conducere și-au dat seama 
că e greu să lucrezi vara în sa
lopeta groasă. Și atunci le-au 
propus oamenilor niște tricouri 
cu mînecă scurtă răcoroase, în 
toate culorile, că ți-e mai mare 
dragul cind îi vezi. Ce să mai 
vorbim de vestiarele de acolo, 
de instalațiile moderne... Nu-i 
normal să crească și preten
țiile ? Și să știți de la mine că 
și atunci cind avea condiții 
mai puține — omul muncii, ade
văratul muncitor a avut PUR
TARE DE OM AL MUNCII. 
N-a fost nici filfizon, nici tre
păduș...".
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CONVORBIRI OFICIALE
Marti după-amiază, primul mi

nistru al Republicii Sri Lanka, 
ministrul afacerilor externe, 
doamna Sirimavo Ratwate Dias 
Bandaranaike, a avut o convor
bire cu George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România,

Cu această ocazie s-a efectuat 
un schimb de păreri în legă
tură cu unele probleme inter
naționale actuale, îndeosebi cu 
privire la cele înscrise pe agen
da actualei sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite. în timpul convor
birii s-a apreciat cu satisfacție 
dezvoltarea cu succes a relații
lor reciproc avantajoase dintre 
cele două țări, și cooperării pe 
plan internațional între repre
zentanții României și Republicii 
Sri Lanka.

Primul ministru al Republicii 
Sri Lanka a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu Ion Pățan, vice- 
prim ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale.

în timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordia-

★
Primul ministru al Republicii 

Sri Lanka, doamna Sirimavo 
Ratwate Dias Bandaranaike, 
împreună cu primul ministru al 
guvernului român, Manea Mă- 
nescu, au întreprins, in cursul 
dimineții de marți, o vizită in 
Capitală.

La Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc Jilava, oas
peții au luat cunoștință de evo
luția acestei unități realizate 
în anii construcției socialiste, 
după care au vizitat expoziția 
întreprinderii și unele sectoare 
de producție. Doamna Banda
ranaike s-a interesat, cu acest 
prilej, de tehnologiile de fabri
cație și și-a exprimat satisfac
ția pentru faptul că produsele 
combinatului se bucură de o 
bună apreciere și în Sri Lanka.

în continuare s-a vizitat Pala
tul sporturilor și al culturii, cel 
mai nou edificiu bucureștean.

TELEGRAME
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româ

nia, MANEA MANESCU, a primit din partea lui DOM MIN- 
TOFF, prim-ministru, următoarea telegramă :

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri și cele ale po
porului maltez pentru amabilul mesaj de felicitare pe care ni 
l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a Maltei.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, MANEA MANESCU. a primit din partea primului ministru 
al Danemarcei, POUL HARTLING, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru 
felicitările și bunele urări pe care ați avut amabilitatea să mi 
le adresați cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de 
naștere.

SOSIRI
Marți la amiază a sosit în Ca

pitală ministrul învătămintului 
si artelor din Austria. Fred 
Sinowatz. care va face o vizită 
oficială in tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, au 
venit în întîmpinare Paul Ni- 
culescu-Mizil, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul educa
ției. și invățămîntului, alți mem
bri ai conducerii acestui minis
ter.

Au fost de fată dr. Werner 
Sautter, ambasadorul Austriei la 
București, membri ai ambasadei.

în aceeași zi, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul 
educației și invățămîntului a 
purtat convorbiri cu ministrul 
învățămîntului și artelor din 
Austria, Fred Sinowatz.

★
Marți după-amiază. a sosit, 

în Capitală, o delegație a Cen
trului de studii și cercetări mar
xiste (C.E.R.M.) de pe lingă C.C. 
al P.C. Francez, condusă de to
varășul Guy Besse, membru al 
Biroului Politic al P.C. Francez, 
director al C.E.R.M.. care, la 
invitația Academiei ..Ștefan 
Gheorghiu", va participa la dez
baterile mesei rotunde pe tema 
„Rolul științei în societate".

La sosirea pe Aeroportul in
ternațional Otopeni, oaspeții au 
fost întimpinați de tovarășul 
Leonte Răut.u, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Consiliu
lui de conducere, rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", de 
membri ai conducerii Academiei, 
de activiști de partid.

★
A sosit în Capitală Camilo 

RipamOnti. ministrul turismului 
si. spectacolelor din Italia, care 
face o vizită in tara noastră.

La sosire au fost prezenti Ion 
Cosma. ministrul turismului, 
alte persoane oficiale.

ÎNTÎLNIRE
Tovarășul Ștefan Andrei, se

cretar al C.C. al P.C.R., s-a în
tâlnit cu tovarășul Ignacio Gal
lego, membru ăl Comitetului 
Executiv și al Secretariatului 
C.C .al P.C. din Spania, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a luat 
parte la festivitățile de 23 Au
gust și a făcut o vizită în țara 
noastră. A participat tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

PRIMIRE
Misiunea economică canadia

nă, condusă de Robert de Cos
ter. adjunct al ministrului indus
triei și comerțului din provin
cia Quebec, care face o vizită 
în țara noastră la invitația Ca
merei de Comerț și Industrie a 
Republicii Socialiste România, a 
fost primită, marți după-amiază. 
de Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

PLECARE
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala o delegație a P.C.R.. for
mată din tovarășii Gheorghe 
Necula. membru al C.C. al 
P.C.R.. si Ștefan Stancu. șef de 
sector la C.C. al P.C.R,. care, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Mun
cii. va efectua o vizită de prie
tenie în Republica Populară 
Congo. 

lă, au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea în continua
re a schimburilor comerciale și 
cooperării economice dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Sri Lanka.

în aceeași zi, primul ministru 
al Republicii Sri Lanka, doamna 
Sirimavo Ratwate Dias Ban
daranaike, a plecat intr-o vizită 
pe litoralul Mării Negre.

Oaspetele este însoțit de Ion 
Cosma, ministrul turismului, Ion 
St. Ion, secretar general al Con
siliului de Miniștri și Petre Tă- 
năsie, ambasadorul României in 
Republica Sri Lanka.

La sosire, pe Aeroportul Mi
hail Kogălniceanu, primul mi
nistru al Republicii Sri Lanka 
a fost intîmpinat de Vasile Vil- 
cu, președintele Consiliului 
popular județean Constanța, 
Petre Nieolae, președintele Con
siliului popular municipal Con
stanța și de alte persoane ofi
ciale.

în onoarea primului ministru 
al Republicii Sri Lanka, pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean Constanta a oferit un 
dineu.

De aci, coloana oficială de 
mașini s-a îndreptat spre cartie
rul Drumul Taberei — mărturie 
pregnantă a preocupării statului 
nostru pentru continua ridicare 
a nivelului de civilizație al 
populației. în timpul vizitei, 
edilii bucureșteni au informat 
pe oaspeți despre stadiul de 
dezvoltare și perspectivele aces
tui ansamblu urbanistic, con
ceput după principii moderne, 
după care a fost prezentat un 
complex alimentar.

S-a mers apoi la Sala Pala
tului Republicii Socialiste Româ
nia.

Vizita in Capitală s-a încheiat 
la Expoziția realizărilor econo
miei naționale, care a oferit oas
peților o imagine de ansamblu 
a puternicului avînt al econo
miei țării în cele trei decenii de 
la eliberare.

(Agerpres)

CRONICA 
ll.T.C.

La invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, o delegație a 
Ligii Tineretului Democrat 
(L.T.D.) din Japonia, condu
să de Taijiro Fukushige. 
vicepreședinte al C.C. al 
L.T.D., face o vizită în țara 
noastră.

Marti după amiază, dele
gația a avut convorbiri la 
C.C. al U.T.C.

SESIUNE
Marți dimineața, au început 

în Capitală lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Asociației regio
nale pentru Europa a Organiza
ției Meteorologice Mondiale. La 
sesiune participă peste 150 de 
specialiști din serviciile meteo
rologice europene, din zona sud- 
mediteraneeană, din alte aso
ciații regionale ale O.M.M., pre
cum și reprezentanți ai unor 
organizații internaționale.
VIZITĂ

Delegația militară chineză de 
prietenie, condusă de Stang 
Giung-hua, membru supleant al 
C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare . Chineze de Eliberare, 
care se află in țara noastră, a 
vizitat întreprinderile „23 Au
gust" din Capitală, de tractoare 
din Brașov, Cooperativa agrico
lă de producție „Prietenia ro- 
mâno-chineză" din Munteni— 
Buzău, Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România.

Membrii delegației au fost 
oaspeți ai Școlii de ofițeri activi 
de artilerie antiaeriană și radio- 
locație „Leontin Sălăjan" și au 
asistat la executarea unor exer
ciții cu trageri de luptă.

PROGRAMUL I
8,30 Curs de limba engleză. 9,00 

Teleșcoală. 10.00 Curs de limba 
rUsă. 10.30 Film artistic : „Piticul 
vrăjitor". 11,40 Muzică populară 
românească. 11,55 Partidului un 
cintec fierbinte. Cîntece șl ver
suri închinate patriei și partidului 
în cinstea celui de-al Xl-lea Con
gres. 12.25 Telex. 15,55 Fotbal : 
Universitatea Craiova — Atvida- 
berg (Suedia) — în cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni". Transmi
siune directă de la Craiova. Co
mentează Cristian Țopescu. In 
pauză : Jurnal de bord : „Amin
tiri din vacanța mare". 17.50 Mu
zica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18.15 Cum vorbim. 
18,40 Din țările socialiste. 18,50 
Familia. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. în lumina proiectului 
de Program : apropierea. prin 
faptele prezentului, a viitorului 
comunist al patriei. 20.00 Hai 
Buzău. Buzău. Muzică populară. 
20,10 Colocviu despre viitor. In 
dezbaterea publică proiectul do
cumentelor Congresului al Xl-lea. 
20,25 Publicitate. 20,30 Telecinema- 
teca. Ciclul „Mari ecranizări". 
„Hamlet". 22,15 24 de ore.
PROGRAMUL H

20.00 O viață pentru o . idee : 
Nieolae Teclu. 20,30 Portativ ’74. 
21,00 Telerama : „Investigații in 
universul citadin". 21,30 Telex. 
21,35 Pagini de istorie. 22.00 De pe 
scenele lirice ale țării. Opera în 
concert : „Tristan și Isolda" de 
Richard Wagner.

Ambasadorul României a fost primit de regele Marocului
Maiestatea Sa regele Hassan 

al II-lea l-a primit pe ambasa
dorul României în Maroc, Va
sile Mircea, în audiență de ră
mas bun.

Șeful statului marocan a dat, 
cu acest prilej, o înaltă aprecie
re evoluției pozitive a relații
lor de prietenie și colaborare
dintre România și Maroc, în
SDÎritul hotăririlor, acordurilor 
și înțelegerilor stabilite in
timpul vizitelor efectuate în
Maroc de președintele Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nieolae Ceaușescu.

în semn de prețuire a dialo
gului marocano-român la nivel 
înalt, a sentimentelor de stimă 
și considerație ce caracterizea
ză raporturile difitre cele două 
țări și popoare, Maiestatea Sa 
regele Hassan al II-lea a con
ferit ambasadorului român ordi
nul „Ouissam Alaouite", in grad 
de mare ofițer, exprimind con
vingerea că acest act constituie 
o mărturie a dorinței de dez
voltare a bunelor relații dintre 
țările și popoarele noastre. La 
solemnitate au participat minis
trul de stat pentru afaceri ex
terne, Ahmed Laraki, ministrul 
Casei regale, generalul Moulay 
Hafed Alaoui. secretarul de stat 
la Ministerul Informațiilor, 
Mohamed Mahjoubi, alte per
soane oficiale marocane.Conferința pentru securitate și cooperare in Europa
Necesitatea unui cadru 
instituțional pentru în
tărirea securității

La Geneva au continuat 
dezuaterile din cadrul Confe
rinței pentru securitate și coope
rare in Europa, avindu-se în 
vedere etapa de încheiere a 
redactării documentelor finale.

In grupul de lucru creat de 
Comitetul de coordonare pentru 
elaborarea documentului referi
tor la urmările instituționale ale 
conferinței s-a hotărit, în acest 
sens, trecerea la redactarea 
textului final, pe baza celor pa
tru documente de lucru depuse, 
respectiv de Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Danemarca și Fin
landa, precum și a propunerilor 
și sugestiilor prezentate sau 
care pot fi avansate de alte 
delegații. Din pozițiile exprima
te in aceste documente și în 
urma discuțiilor de clarificare 
care au avut loc pînă in pre
zent, se desprinde, in mod clar, 
necesitatea înscrierii ideii conti
nuității procesului de statorni
cire a securității și dezvoltării 
cooperării dintre state pe conti
nent. Opiniile converg tot mai 
mult spre evidențierea faptului 
că această conferință, făcînd 
parte integrantă din procesul 
instituirii securității și cooperă
rii pe continent,,reprezintă nu
mai o clapă, după care vor 
urma altele în cursul ascendent 
spre obiectivul final de asigu
rare a condițiilor în care fiecare 
națiune să se poată dezvolta li
ber, conform năzuințelor sale.

în dezbaterile ce au avut loc, 
cu acest prilej, în grupul de 
lucru, numeroase, delegații au 
subliniat necesitatea unei munci 
susținute pentru elaborarea do
cumentului, care să asigure în 
mod efectiv posibilitatea conju
gării eforturilor multilaterale 
după terminarea conferinței. 
Șeful delegației române, amba
sadorul Valentin Lipatti, susți- 
nind poziția României privind 
asigurarea unui cadru institu
țional adecvat, care să permită 
adoptarea de noi măsuri efec
tive pentru întărirea securității 
pe continent, cu participarea și 
ținind seama de interesele tu
turor statelor europene, a sub
liniat necesitatea negocierii 
echilibrate, asupra ansamblului 
de probleme ale conferinței, 
astfel incit acestea să se în
cheie cit mai curînd, cu rezul
tate armonioase și eficiente.

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

• ÎN ULTIMA VREME, la 
VIENTIANE, s-au înregistrat o 
serie de manifestări ale opiniei 
publice în favoarea salvgardării 
și utilizării resurselor naționale 
în scopul dezvoltării unei eco
nomii naționale independente.

• MARY LOUISE SMITH a 
fost aleasă președintă a Comi
tetului național al Partidului 
Republican din Statele Unite. Ea 
îi succede în această funcție lui 
George Bush, care a primit o 
altă însărcinare.

Greva generala in sprijinul 
echipajului de pe „France"

Conflictul de muncă declanșat de către echipajul pachebotului 
„France" a căpătat incepînd de luni o nouă dimensiune, odată 
cu greva generală de sprijin declanșată de marinarii din flota 
comercială franceză. Mișcarea grevistă, care a început luni Ia 
ora 0,00 și va continua pînă marți la miezul nopții, a paralizat 
aproape întreaga activitate portuară din Franța. Majoritatea 
echipajelor de pe vasele comerciale au refuzat să ridice ancora, 
răminind în porturile respective.

în portul Le Hâvre, situația se menține încordată, după ce 
autoritățile, la cererea conducerii companiei „Tranșat", au in
terzis apropierea oricărei ambarcațiuni de pachebotul „France", 
ancorat încă in largul portului. Luni după-amiază, în centrul 
orașului Le Hâvre a avut loc o amplă manifestație de solidari
tate cu marinarii de pe „France". Sindicatul marinarilor afiliat 
la Confederația Generală a Muncii din Franța, a cerut menți
nerea în serviciu a pachebotului, precum și elaborarea și pune
rea in aplicare a unui plan de dezvoltare a marinei comerciale 
franceze.
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R. P. CHINEZA : La Uzina metalurgică Penchi din provincia Liaoning

A 29-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. și-a început

lucrările
NAȚIUNILE UNITE. — Cea 

de-a 29-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. și-a început, 
marți după-amiază, lucrările la 
Palatul Națiunilor Unite din 
New York. Sesiunea a fost des
chisă de ambasadorul Leopoldo 
Benites (Ecuador), președintele 
sesiunii precedente a Adunării 
Generale.

La începutul lucrărilor s-a 
procedat la alegerea președinte
lui actualei sesiuni in persoana 
ministrului afacerilor externe al 
Algeriei, Abdelaziz Bouteflika.

Plenara a abordat, apoi, ra
portul Consiliului de Securitate 
vizind admiterea de noi mem
bri în organizație și a votat 
primirea in rindurile țărilor 
membre ale acestui înalt for in
ternațional a Republicii Ban
gladesh, Guineei-Bissau și Gre
nadei. Numeroase delegații au 
salutat această hotărire, apre
ciind-o drept un pas important 
in direcția realizării depline a 
universalității O.N.U. Primirea 
în organizație a Guineii-Bissau 
și Grenadei a fost interpretată 
ca o dovadă a progresului și 
ireversibilității procesului deco
lonizării și emancipării popoa
relor. Prin admiterea în O.N.U. 
a acestor trei țări, numărul 
statelor membre — care la crea
rea organizației cu aproape trei 
decenii în urmă era de 51 — 
a ajuns, acum, la 138.

Tot marți a fost dată publi
cității și agenda provizorie a ac-

Președintele S.U.A. a anunțat 
amnistiere condiționată

Președintele Gerald 
Ford a ținut luni seara o 
conferință de presă ra
diotelevizată.

Președintele a anunțat, o am
nistiere condiționată a persoa
nelor găsite vinovate de viola
rea legislației în vigoare refe
ritoare la efectuarea serviciului 
militar, în perioada 4 august 
1964 — 28 martie 1973. în marea 
lor majoritate, aceste persoane, 
al căror număr este de aproxi
mativ 15 000, au refuzat să 
lupte în Vietnam. Potrivit pro
clamației oficiale difuzate de 
Casa Albă, toți cei în cauză vor 
putea fi reintegrați în societatea 
americană după efectuarea unor 
prestații în serviciile -publice, 
timp de doi ani.

Răspunzînd, pe de altă parte, 
temerilor formulate de unii li
deri ai Congresului și sindica
telor privind posibilitatea ca 
Statele Unite să evolueze în 
prezent spre cea de-a doua cri
ză economică majoră din acest 
secol, președintele a spus : 
„Sintem. intr-adevăr, confrun
tați cu problema inflației, care 
este foarte acută, precum și cu 
alte probleme legate de areas-

• FORȚELE ARMATE DE 
ELIBERARE NAȚIONALĂ ale 
poporului cambodgian au scos 
din luptă numeroși militari din 
rîndul trupelor lonnoliste și au 
capturat o mare cantitate de 
armament și muniții în cursul 
unor recente operațiuni mili
tare desfășurate in zona orașu
lui Pnom Penh, în regiunea 
Kompong Cham, precum și în 
zona fluviului Mekong.

Astfel, după cum relatează 
Agenția Khmeră de informații, 
în perioada 21 august — 12 sep- 

tualei sesiuni, care cuprinde 
111 puncte. Dintre acestea, se 
desprind prin importanța lor 
majoră, problemele dezarmării, 
ale dezvoltării, decolonizării, 
democratizării relațiilor inter
naționale și sporirii eficienței și 
eficacității O.N.U. pe plan mon
dial.

Apreciind că Organizația Na
țiunilor Unite este unicul for 
internațional capabil, in condi
țiile transpunerii in viată a nor
melor și principiilor Cartei, să 
asigure pacea și securitatea lu
mii, să creeze premisele ca toa
te statele, mici și mari, indife
rent de potențialul lor, să par
ticipe la soluționarea marilor 
probleme ale omenirii, majori
tatea delegațiilor statelor mem
bre consideră că la actuala se
siune trebuie realizat un pro
gres hotăritor pe calea creșterii 
rolului și prestigiului organiza
ției în lume— condiție sine qua 
non a succesului activității sale.

Este de așteptat, deci, ca prin 
dezbaterea și la actuala sesiune, 
a inițiativei românești vizind 
amplificarea rolului O.N.U. în 
viața politică și economică in
ternațională, ca și în colabora
rea între națiuni și apărarea in
tereselor lor, să se accelereze 
procesul de afirmare a organi
zației la înălțimea misiunii ce 
îi revine și a speranțelor de 
pace, justiție și progres ale 
popoarelor lumii.

ta. Vom încerca să găsim anu
mite răspunsuri, care, sper eu, 
vor soluționa actualele dificul
tăți. Statele Unite nu vor cu
noaște, însă, o situație de de
presiune. Vom acționa de așa 
natură incit să avem certitudi
nea unei ameliorări a evoluției 
economice in următoarele luni".

NELINIȘTE LA BURSA 
DE VALORI 

DIN NEW YORK
„Bursa de valori din Nevi 

York este confruntată, în 
prezent, cu una dintre cele mai 
dificile conjuncturi din întreaga 
perioadă care a trecut de la 
marea depresiune". în decurs 
de cîteva luni — subliniază a- 
genția REUTER — mai multe 
miliarde de dolari au fost pier
dute prin prăbușiri ale valori
lor și mai multe mii de agenți 
de bursă au trebuit să-și caute 
alte locuri de muncă. Milioane 
de americani — atît micii deți
nători de stocuri, cit și reprezen
tanții marilor bănci și corpora
ții — se întreabă cînd va lua 
sfîrșit masivul declin.

tembrie a.c„ forțele patriotice 
cambodgiene au dat grele lovi
turi trupelor lonnoliste angajate 
în luptele desfășurate in regi
unea din sud-estul capitalei 
khmere, scoțind din luptă peste 
1 000 de militari inamici.

• MINIȘTRII DE FINANȚE 
din cele nouă țări membre ale 
Pieței comune, reuniți luni, la 
Bruxelles, nu au reușit să ia 
nici o hotărire concretă privind 
proiectata relansare a uniunii e- 
conomice și monetare a C.E.E.

Comitetul popular revolu
ționar al provinciei sud-viet- 
nameze Tay Ninh, situată la 
nord-vest de Saigon, a eli
berat, recent, opt soldați ai 
armatei saigoneze, iuați pri
zonieri in cursul unor așa- 
zise operațiuni de „pacifica
re" și de încălcare a terito
riilor controlate de Guver
nul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, intreprinse de 
autoritățile de la Saigon in 
perioada de după semnarea 
Acordului de la Paris privind 
Vietnamul — anunță agenția 
de presă „Eliberarea". Mi
litarii saigonezi eliberați 
și-au exprimat gratitudinea 
față de autoritățile G.R.P. 
pentru clemența manifestată 
față de ei.

Colaborare 
între P.C.R. 

și P.S.D.
din Tunisia

Tovarășul Iosif Uglar, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xeeutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., reprezentantul Partidu
lui Comunist Român la cel de-al 
9-lea Congres al Partidului So
cialist Desturian din Tunisia, 
a avut, marți, 17 septembrie, o 
întrevedere cu Mohamed Sa- 
yah, membru al C.C. al P.S.D., 
directorul partidului. în cadrul 
întâlnirii s-a procedat la un 
schimb de vederi privind preo
cupările celor două partide pen
tru dezvoltarea economică și 
socială a țărilor respective și 
evoluția raporturilor bilaterale. 
S-a subliniat cu satisfacție, de 
ambele părți, cursul ascendent 
al raporturilor dintre P.C.R. și 
P.S.D., ceea ce creează un ca
dru favorabil extinderii rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Tunisia, din
tre poporul român și cel tuni
sian.

Totodată, a fost semnat pro
tocolul de- colaborare intre Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Socialist Desturian din 
Tunisia.

Convorbirile 
ambasadorului 

României 
la Belgrad

La 17 septembrie, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia Ia Belgrad, Vasile Șandru, 
a fost primit în vizite separate 
de rămas bun, cu ocazia închie- 
rii misiunii sale, de Stande Do- 
lanț, secretarul Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. și de Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F.I.

în cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă cor
dială. au fost reliefate bunele 
relații existente între România 
și Iugoslavia, precum și pers
pectivele de dezvoltare a cola
borării și cooperării dintre cele 
două țări.

• ÎN SEARA zilei de 16 sep
tembrie, în sala de expoziții 
din Damasc, a Asociației ' oa
menilor de artă sirieni, a avut 
loc o manifestare consacrată 
creației artistice populare din 
România. Au participat artiști 
plastici, membri ai Asociației 
oamenilor de artă sirieni, stu- 
denți ai Facultății de arte fru
moase a Universității din Da
masc. Cu acest prilej, au fost 
prezentate filmele documentare 
românești „Meșteșuguri popu
lare" și „Muzeul Satului", pre
cum și diapozitive ilusirind ar
ta, portul și obiceiurile popu
lare românești.

Cu aparatul de fotografiat la Plovdiv, în Bulgaria...
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Pierre Mazeaud
secretar de stat pentru problemele 
tineretului și sporturilor din Franța

„Sînt foarte mulțumit 
de convorbirile 

avute în România"
înainte de a părăsi 

Capitala, dl. Pierre 
Mazeaud, secretar de 
stat pentru probleme
le tineretului și spor
turilor din Franța, a a- 
vut amabilitatea să 
acorde un interviu 
ziarului nostru.

Referindu-se la desfășu
rarea vizitei pe care a în
treprins-o în România, 
oaspetele a spus :

- Sînt foarte mulțumit de 
contactele pe care ia-am a- 
vut în ceia pairu zile petre
cute în România. Am cunos
cut Bucureștiui, am fost pe 
litoral și, de asemenea, am 
fosi pină ia Brașov. Am în- 
tîlnit numeroși reprezentanți 
ai organizației de tineret - 
citit cu comitetelor județene, 
cit și ai conducerii naționa
le. Am avut onoarea de a 
fi primit de primul ministru 
ai guvernului român, de vi- 
ce-prim-ministrul, _ ministrul 
educației și învățămîntului 
si, natural, am avut convor
biri cu colegul meu - mi
nistrul pentru problemele ti
neretului. Efectiv am studiat 
probleme și am căutat căile 
in vederea dezvoltării unei 
colaborări intre cele două 
țări în domeniul tineretului 
și sportului. Putem să rea
lizăm un număr mai mare 
de schimburi de țineri, de 
ansambluri folclorice, dele
gații de tineret și sportive, 
schimburi de sportivi ca și 
de antrenori. Am convinge
rea că in România există o 
profundă preocupare față 
de tineret, considerat drept 
viitorul țării. Sînt foarte 
bucuros de vizita mea în 
țara dumneavoastră.

Rugat să-și împărtășeas
că impresiile acumulate în

Madina do Boe va deveni capitala 
Republicii Guineea-Bissau

BISSAU. — Localitatea Madina do Boe — unde, la 24 sep
tembrie 1973, a fost proclamată independența de stat a Repu
blicii Guineea-Bissau — va deveni capitala politică a acestei 
țări — a confirmat, în cadrul unei conferințe de presă, Juven- 
cio Gomes, primarul actualei capitale, Bissau.

Madina do Boe este un sim
bol al luptei duse împotriva do
minației coloniale portugheze și, 
în același timp, centrul unei 
regiuni cu ample perspective de 
dezvoltare economică — a ară
tat Juvencio Gomes. Colinele 
păduroase din apropierea orașu
lui în partea de sud-est a ță
rii ascund în adincurile lor 
importante zăcăminte de bau
xită, a căror exploatare va 
permite dezvoltarea rapidă a 
regiunii și a tinărului stat in
dependent, în ansamblul său,

în continuare, el a relevat că 
guvernul intenționează să trans
forme orașul, în cel mai scurt 
timp posibil, într-o adevărată 
capitală, primele clădiri admi
nistrative și diplomatice fiind 
deja în curs de construire. Du
pă cum a precizat, guvernul nu 
a hotărit încă statutul de care 
se va bucura, în viitor, actuala

cursul vizitei, dl. Pierre 
Mazeaud a subliniat :

— M-a frapat în primul 
rind gentilețea oamenilor. 
Bineînțeles, România este o 
țară care prin cultură și tra
diție este foarte apropiată 
de a noastră. Totdeauna mi 
s-a vorbit despre gentilețea 
românilor. Acum am vă
zut-o ca o realitate. Doresc 
să remarc faptul că m-a 
impresionat efortul consi
derabil pe care îl face a- 
ceastă țară în toate dome
niile. Ceea ce s-a realizat 
pe litoral in cîțiva ani este 
fantastic. S-au depus mari 
eforturi pe planul relațiilor 
politice cu alte țări. Am 
fost impresionat de căutarea 
consecventă a dialoqului 
care se exprimă în politica 
României cu diversele țări 
ale lumii, bazată pe res
pectarea principiilor pe care 
le cunoaștem bine în Franța 
- independența tuturor ță
rilor, realizarea contactelor 
cu toate țările.

E. O.

capitală a țării pe plan națkZ 
nai ; în virtutea importanței 
sale economice și portuare . — 
a afirmat Gomes — este posibil 
ca la Bissau să fie menținute 
sediile cîtorva ministere.

★
Decizia de a transfera capita

la dintr-un oraș în altul nu este 
fără precedent în istoria aces
tei țări. Astfel, Bissau a devenit 
capitala teritoriului abia după 
al doilea război mondial, înain
te de această dată fiind fixată 
la Bolama.

Noua schimbare anunțată — 
evidențiază agenția France Pre- 
sse — traduce o modificare a 
rolului ce este atribuit capita
lei de P.A.I.G.C. în acest sens, 
Luis Cabrai, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, deolara că — 
pentru evitarea unbr excesive 
concentrări urbane într-o țară 
cu economie preponderent a-
grară — administrația trebuie sâ 
fie descentralizată pe cit po
sibil.

Evoluția 
etiopiana

Agențiile internaționale de 
presă informează că. după ce, 
luni dimineața, cei 1 000 de stu
dent! participant la o manifes
tație au fost împrăștiați de po
liție, in cursul serii, pev stadio
nul Universității din Addis A- 
beba, a fost organizat un mi
ting la care au luat parte circa 
6 000 de studenți și 2 000 alți 
cetățeni ai capitalei etiopiene. 
Atît in cursul manifestațiilor de 
dimineață, cit și la mitingul de 
seară, studenții s-au pronunțat 
pentru up guvern civil, o plani
ficare detaliată și concretă a 
aplicării programului Comitetu
lui de coordonare a forțelor ar
mate. (Se menționează că, luni, 
Comitetul de coordonare și-a 
schimbat denumirea in Consiliu 
al forțelor armate).

Pe de altă parte, Confedera
ția muncitorilor etiopieni, cea 
mai mare și importantă centrală 
sindicală din țară, a publicat un 
comunicat în care se ridică îm
potriva unor restricții impuse 
de Consiliul forțelor .armate și 
se pronunță pentru abolrea 
monarhiei, instituirea unei re
publici populare, stabilirea ime
diată a unul guvern popular 
provizoriu și libertatea imediată 
de întrunire, de asociere și d« 
manifestare publică.
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