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Actualitate

Invătămintul
politic
U.T.C
In organizațiile U.T.C. se 

fac in prezent pregătiri pen
tru invătămintul politico- 
ideologic — care va începe 
la 1 octombrie in organiza
țiile U.T.C. din întreprinderi 
și instituții, in școli și fa
cultăți. După cum se cu
noaște, în acest an dezbate
rile vor fi axate in întregi
me pe problematica cuprinsă 
in Documentele celui de-al 
XI-lea Congres al partidu
lui. Se impune, așadar, ca 
invătămintul să fie in așa 
fel organizat incit să asigure 
cunoașterea temeinică și în
sușirea pe deplin, de către 
fiecare tinăr, a acestor do
cumente politice fundamen
tale.

Programul partidului în
seamnă pentru tinăra gene
rație ferestre deschise spre 
viitor, dar și un insufletitor 
îndemn de a contribui activ 
la înfăptuirea lui. Este ne
cesar, de aceea, să fie pe 
larg dezbătute problemele 
specifice ale tineretului, să 
se sublinieze faptul că pro
gramul partidului în ansam
blul Său se adresează s~
mod deosebit tinerilor,
fiind aceia care vor trăi 
societatea comunistă.

Chemarea partidului, a 
cretarului său general, 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
ca tineretul să fie in pri
mele rînduri in lupta pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate do- 
bindește acum semnificații și 
mai mari : tineretul trebuie 
să fie în primele rînduri 
în înfăptuirea programului 
P.C.R. Aducerea in dezba
tere a acestor probleme va 
trebui să prilejuiască reafir
marea clară a obiectivelor 
muncii de educare comunis
tă a tinerilor, racordarea lor 
la cerințele și exigentele e- 
dificării societății comuniste.

Spiritul programului invită 
la continua perfecționare 
a activității organizațiilor 
U-T.C., impune noi preocu
pări, introducerea unor noi 
modalități de lucru, odată 
cu renunțarea la forme de
pășite. Si pentru că ne refe
rim în speță la organizarea 
invățămintului politico-ideo
logic, se cuvine să reamin
tim aici că secretarul gene
ral al partidului a subliniat 
necesitatea ca organizațiile 
U.T.C. să facă o cotitură ra
dicală in activitatea de edu
care revoluționară a tinere
tului in spiritul cultului față 
de muncă, al creșterii răs
punderii față de îndeplini
rea tuturor Îndatoririlor so
ciale. Evocind tradițiile cla
sei muncitoare, pasiunea 
pentru muncă a comuniști- 
ior, înalta lor responsabili
tate față de societate, în ca
drul dezbaterilor trebuie să 
se releve cu claritate ce răs
punderi mari și importante 
le revin tinerilor în actuala 
etapa istorică. Este fireas
că strădania organizațiilor 
U.T.C. de a educa pe tineri 
în spiritul respectului și ad
mirației față de cei care 
muncesc cu abnegație pen
tru progresul societății : la 
invățămintul politic accentul 
trebuie să cadă însă pe evi
dențierea faptului că princi
pala acțiune revoluționară a 
oricărui tinăr, fie el munci
tor sau țăran, elev sau stu
dent, intelectual, se exprimă 
într-o contribuție de seamă, 
creatoare, la dezvoltarea e- 
conomico-soeială a patriei, 
în efortul făcut, pe măsura 
capacității și elanurilor spe
cifice proprii virstei de aur, 
pentru transpunerea în via
ță a programului partidului.
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Apelul tinerilor de la 

I.C. Vaslui către colegii 
lor de la „Argeșana"

Pitești a fost recepționat

Munca constructorilor și montărilor termocentralei Rovinari 
relevă; prin spectaculosul ei, marele efort al construcției. Tine
rii împărtășesc aici o experiență unică, desăvirșindu-se pro
fesional pentru temeinice lucrări ale viitorului.

Unul dintre ei este și inginerul Nicolae Schulz. De la cota 12 
pină la cota 92 a uriașilor cilindri de beton, tinărul inginer a 
trecut cu succes prima treaptă hotăritoare a profesiei sale — 
stagiatura — încredințîndu-i-se lucrări importante.

în confruntare cu propriile sale capacități, este, totodată, un 
exemplu de dirzenie și devotament în realizarea sarcinilor, la 
nivelul solicitărilor actualei etape, dinamizată de. proiectul Pro
gramului apropiatului Congres â partidului.

............... -................ Foto : O. PLEC AN

Președintele
Nicolae Ceaușescu

a primit pe
președintele C.M.E

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți di-’ 
mineață, pe Nahum Goldmann, 
președintele Congresului Mondial 
Evreiesc, aflat într-o vizită par
ticulară în țara noastră.

La întrevedere a participat 
Armand Kaplan, director al De
partamentului relații internațio
nale al Congresului Mondial E- 
vreiesc.

(Agerpres)
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• ORGANIZAȚIA
U.T.C.:
Pentru cine faceți 
propuneri ?

• CULTURĂ:
Sonata a treia, in 
La minor (cronica 
t.v.).

• „Cartea de mun- 
câ" a unei promoții 
(însemnări).

n

In cel mai scurt timp
■

va fi livrată
Reeent, pe adresa ziarului 

nostru a sosit o scrisoare 
deschisă adresată de comite
tul U.T.C. al întreprinderii 
de confecții din Vaslui co
mitetului U.T.C. al între
prinderii „Argeșana" din Pi
tești in care se spune prin
tre altele : „Tineretul fa
bricii noastre s-a angajat 
cu toate forțele în îndeplini
rea cincinalului înainte de 
termen și a angajamentelor 
asumate de întreaga masă 
de muncitori în cinstea Con
gresului al XI-lea al P.C.R. 
Astfel, unitatea noastră 
produce acum in contul lunii 
noiembrie 1975, năzuința 
noastră fiind de a realiza 
cincinalul cu 10 zile înainte 
de Congresul al XI-lea al 
P.C.R. Rezultatele ne sint 
diminuate insă de greutățile 
ce ni le creează unitatea 
dumneavoastră prin livrarea 
cu întirziere și cu defecte a 
articolelor de țesătură pen
tru uniforme școlare și unele 
produse pentru export. Din 
această cauză întimpinăm 
dificultăți deosebite la înca
drarea in consumurile speci
fice, menținerea ritmicității 
producției și creșterea pro
ductivității muncii.

Facem pe această cale un 
apel tovărășesc către orga
nizația de tineret, către toți 
tinerii din întreprinderea 
dumneavoastră să grăbească, 
printr-un plus de efort, exe
cutarea articolelor de țe
sătură restante și să ridice 
nivelul calitativ al țesături
lor pe care ni le livrați".

— în ultimul timp calitatea 
produselor noastre s-a îm
bunătățit mult, nu mai avem 
cupoane de stofă declasată, 
defectele sint mult mai puți
ne, ne spune 
gură, secretara 
U.T.C. de la . . _ . 
Totuși, colegii noștri de

„Vpslui au perfectă dreptate, 
, defectele reclamate de ei 

sint reale și sintem hotăriți 
să. acționăm cu toată serio
zitatea' pentru înlăturarea 
,lor.-.Dealtfel, înainte de a 
formula un răspuns la a- 
ceastă scrisoare ea, a fost a- 
nalizată șj discutată in adu
nările generale ale organiza
țiilor U.T.C. dind astfel pri
lej tuturor tinerilor de la fi-

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a ll-a)

„PORȚILE DE 
finale de plan

Hidrocentrala „Porțile de 
atins, marți, cotele 

tri- 
preo- 

cupării energetieienilor pen
tru folosirea cu indici superi
ori a hidrogeneratoarelor și 
■'orelarea capacității instala
țiilor cu potențialul ener
getic al Dunării, acest succes 
va permite unității să furni
zeze, in plus, in sistemul 
energetic național o canti
tate de electricitate pentru 
realizarea căreia s-ar

Fier" a 
finale de plan pe trei 
mestre. Rezultat al

In laboratorul de măsurători al Facultății de tehnologia construcțiilor de mașini din Institutul politehnic- 
București.

FIER" la cotele
pe 3 trimestre

suma in 
proape 1*0 000 tone
Succese asemănătoare au ra
portat și colectivele termo
centralelor Ișalnița-Craiova 
și Govora-Vilcea. Pe aceas
tă bază, cele trei puternice 
unități energetice din Olte
nia vor produce peste plan, 
pină la sfîrșitul Iui septem
brie, 125 milioane kWh, can
titate superioară celei 
scrise în angajamentele 
lectivelor de aici.

termocentrale. a- 
lignit.

I i- : «si 1• 1

CAMPANIA AGRICOLĂ

Activitate susținută
pe ogoare

in 4. ultima săptămiftă vremea 
a fost in general frumoasă, dar 
rece noaptea și dimineața ; pre
cipitațiile căzute, mai - ales sub 
forma de averse, au fost reduse 
cantitativ. Aceasta a permis o 
amplă mobilizare de forțe la e- 
xecutarea lucrărilor specifice

campaniei de toamnă. Din si
tuația operativă întocmită la 
ministerul de resort, 
ia principala lucrare 
agenda de campanie, 
desprindem că :

la floarea-soarelui 
nat sau sint foarte avansate ju
dețele Argeș, Bacău. Botoșani, 
Dimbovița, Ilfov. Tulcea, Tele
orman, Mehedinți.

la porumb s-a executat lu
crarea în întreprinderile agri
cole de stat pe 37 000 hectare, 
iar în cooperativele agricole de 
producție pe 156 900 hectare. 
Județele mai avansate sint Dolj, 
Olt. Tulcaa și Teleorman.

Față de săptămina trecută vi
teza de lucru a sporit simțitor 
datorită organizării judicioase a 
muncii cit și datorită sprijinului 
acordat de elevii și studenții a- 
llați la muncă patriotică pe o- 
goarele țării. Constituirea bri
găzilor de lucru, cu sarcini pre
cise de muncă, asigurarea mij
loacelor de transport pentru e- 
liberarea operativă; a lanurilor 
au creat posibilitatea realizării 
unui avans la recoltat. Cu toate 
acestea se observă o slabă ac
tivitate în județele din nordul 
țării unde recoltatul ar trebui

pină ieri, 
aflată pe 
recoltatul,

B»

Noaptea s-a lăsat, dar ritmul muncii pe ogoarele C.A.P. Sinești—Ilfov, continuă neîntrerupt
Foto : VASILE RANGA

Maria Mâ- 
comitetului 

„Argeșana".

P R O GRAMU L. PART ICULUI 
j NDEZBATER EA N AȚIU N II

DIALOGURI DESPRE CHIPUL
A

SPECIALISTULUI DE MIINE
Una din marile certitudini ale 

Programului : tineretul are un 
rol covîrșitor în construcția vii
torului comunist al țării. Socie
tatea pe care o proiectăm se 
sprijină pe încrederea in inimile 
și mințile tinere, pe energia și 
puterea de creație a generației 
care, azi, își leagă destinul de 
edificarea socialismului în Ro
mânia.

Dezbaterea de față se desfă
șoară într-una din cele mai ti
nere întreprinderi din Capitală 
— Uzina mecanică de utilaj 
chimic din Berceni. 23 de ani, 
media unei virste acordată per
fect la profilul uzinei, care pro
duce pentru cea mai tinără și 
dinamică ramură a industriei — 
chimia. în aceste zile, aici, ca 
pretutindeni in întreaga țară, 
Programul se studiază, se cu
noaște, se pătrunde în toate 
semnificațiile sale. Ideea și 
fapta definesc limpede și exact 
o stare de spirit, o necesitate

înțeleasă, o vocație a angajării- 
generației tinere în marele efort 
constructiv al țării. >

— Construcția socialistă pro
clamă ca o condiție hotăritoare 
a progresului, a devenirii noas
tre, spunea strungarul Al. Dima,

Viitorul 
la persoana I 

plural
șef de brigadă la secția de de
bitare. principiul perfecționării 
în toate structurile economice, 
sociale, morale. Spiritul înnoi
tor al Programului este spiritul 
de îndrăzneală și încredere cu 
care întreaga noastră națiune 
privește spre viitor, se pregă
tește pentru acest viitor. Setea

de mai bine, de mai frumos, 
de desăvîrșire proprii sistemului 
nostru socialist, neîntreruptul 
efort de gîndire creatoare al 
partidului nostru reprezintă 
pentru generația tinără o ade
vărată deviză' de viață. Proiec
tul de Program ne pune astfel 
o întrebare tranșantă: vei fi 
în stare să conduci ziua de 
miine ? Ce întreprinzi pentru 
perfecționarea ta ?

— Și poate in cit timp ?
— Da, este importantă și vi

teza cu care te instruiești, te 
formezi intr-o uzină. Aici totul 
se face din mers, dar depinde 
cu. ce vehicul vrei, să călăto
rești. Eu am în. brigada mea 
trei'băieți, cum le spunem noi, 
muncitori în formare. învață, se

Eveniment pe șantierul 
Sistemului DRUMUL

au term:

ȘTEFAN DORGOȘAN
(Continuare în pag. a Il-a)

ÎN VIAȚĂ

LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a ll-a)

hidroenergetic-Someș
Un nou eveniment pe 

șantierul Sistemului hidro
energetic Someș : a fost 
străpuns cel de-al patrulea 
tronson, Negruța-Șoimu, lung 
de 4 722 m, din cadrul com
plexului de, aduefiuni Valea 
Calului-Fîntînele. Brigăzile 
conduse de Vasile Băltan și 
Zaharia Rusu au atins un 
record de înaintare, ceea ce 
a permis obținerea unui 
avans fată de grafic de trei 
luni. Pină acum, au fost să
pate galerii in lungime de 
peste 23 km din ultimul 
tronson — Șoimu-Iara.

Cuvint pentru cititorul din școală
Potrivit tradiției, „Scînteia tineretu

lui" își dă din nou întîlnire în co
loanele sale cu sutele de mii de ute- 
cisti elevi, reluînd rubricile :

• PROFESIA TA : rubrică care va 
apărea, cum ne-am obișnuit,în fie
care marți. Se vrea o rubrică-dialog 
în cadrul căreia specialiști - peda
gogi, psihologi ori profesioniști din 
diverse domenii de activitate - vor 
fi solicitați să acorde elevilor con
sultații pe tema opțiunii pentru pro
fesie, pentru o formă de învățămînt; 
ce criterii trebuie să stea la baza 
alegerii drumului în viață. Tinerii 
înșiși își vor putea susține propriile 
păreri pe această temă a pregătirii 
pentru muncă și viață în condiții în 
care ei se formează ca viitori con
structori ai comunismului. Nu va 
lipsi chenarul cu care ne-am obiș-

nuit de atîția ani „Viața bate la ușă ', 
în cadrul câruia psihologul Sen Ale
xandru va răspunde corespondenței 
primite de la tineri.

• ȘCOALA : rubrică cu apariție în 
fiecare joi. Ea reactualizează o pro
blematică de interes pentru elevi și 
organizațiile U.T.C.;

in cadrul rubricii vor apărea cu 
frecvență regulată :

Un cuvînt din banca întîi : spațiul 
pe care-l acordăm mai cu seamă se
cretarilor U.T.C. din școli, cadrelor 
U.T.C., celor mai buni uteciști, să re
lateze și să discute ei teme din ac
tivitatea de organizație, să aducă 
în prim plan experiențe și inițiative.

Tribuna consiliului elevilor : în ca
drul căreia vor fi găzduite dezbateri 
metodice privind activitatea practică 
a consiliilor elevilor.

Ora de consultație • titlu sub care 
elevii pot adresa întrebări unor oa
meni de știință și cultură, unor pe
dagogi, unor profesioniști de re
nume.

Dezbaterea lunii : are scopul să 
înlesnească o discuție curajoasă, res
ponsabilă și angajantă, avînd ca su
biecte probleme fundamentale, de e- 
tică, ale vieții de elev. Tema de dez
batere pentru luna octombrie : „Cum 
înțelegeți să transformați învățătura 
într-o manifestare a spiritului revo
luționar ?" Așteptăm opiniile voastre!

Elevul în postura muncitorului : 
cronică de muncă din atelierele- 
școală, din atelierele-fabrică.

Consiliul pedagogic ai rubricii : în 
cadrul căreia elevii au posibilitatea 
să vină cu propuneri la adresa școlii

privind perfectionarea procesului in- 
structiv-educativ.

• CĂTRE SUBREDACȚIILE RUBRICII 
„ȘCOALA". Sîniem încredințați că la 
nivelul consiliilor elevilor se va hotărî 
încă în aceste zile reactivarea sub- 
redacțiilor elevilor, complefîndu-le, 
pentru a. începe colaborarea cu zia
rul. Trimiteți-ne cit mai curînd cores
pondența subredactiilor și mai ales 
trimiteți primele articole 1 Ziarul do
rește, cum este firesc de altfel, ca 
rubrica ȘCOALA, consacrată elevilor, 
să fie în cea mai mare parte scrisă 
de elevi.

Acestea sînt propunerile noastre. 
Ce propuneri aveți, în plus, voi, citi
torii elevi ?

Redactorul rubricii „Școala"
LUCRETIA LUSTIG

O întîlnire la care am fost martor nu de 
m.ult și core își propunea să reînvie pentru 
cîteva ceasuri ecourile adolescentine purta
te în timp de niște foști colegi de liceu, 
după ce douăzeci de ani drumurile lor cro- 
iseră destine individuale distincte, împînzite 
pe întreg cuprinsul țării, mi-a dat ideea unei 
întrebări ce ieșea oarecum din cadrul săr
bătoresc al momentului. Am trecut cu în
trebarea aceasta, pe rînd, pe la mai multi 
dintre cei prezenți și am rostit-o : „Ce crezi, 
în acești douăzeci de ani de viață, în care 
ai trecut treptat de la adolescență la de
plină maturitate, ai realizat mai mult sau 
mai puțin decît ți-ai propus atunci ?" Iar 
răspunsurile mi-au dovedit că nu eram eu 
cel dintîi care arunca în discuție acest su
biect.

„O, nu, n-aș putea spune că 
mai mult. Nici mai puțin. 
Am făcut exact atît cît îmi pro
pusesem", a fost de părere 
cineva, însă răspunsul mi s-a 
părut camuflat într-un fel 
de modestie cu zurgălăi. 
„Ba da, a adăugat un altul, pot . spune că 
bilanțul meu este cu mult mai bogat decît 
proiectele", și de data aceasta am avut 
impresia că infatuarea năvălise peste limi
tele oricărei așteptări, în forme agresive, 
însă un alt răspuns, mai puțin expeditiv și 
mai pe îndelete argumentat, m-a obligat să 
fiu mai atent la nuanțe : „Nu știu dacă am 
realizat mult sau puțin. Știu însă că uneori 
am făcut enorm. Cîteodată am îndeplinit 
lucruri pe care nici nu bănuiam că le-aș 
putea face. Dar, odată ce le-am făcut to
tuși, înseamnă că nu-mi cunoșteam nici eu 
îndeajuns de bine puterea de muncă".

Mi-am dat seama atunci că întrebarea în
săși trebuia modificate^ puțin. Că era prea 
tranșantă și riguros formulată față de com
plexitatea și de întinderea perioadei pe 
care se ambiționa s-o acopere în cîteva 
cuvinte. încă un interlocutor, și apoi alții 
după el, au îmbogățit pe nesimțite sensuri-

am

le dialogului. „Nici nu se poate compara, 
mi-au spus ei, ceea ce am realizat în două
zeci de ani de viață cu ceea ce ne propu
sesem cîndva, la terminarea liceului. Pen
tru că pe parcurs, pe măsură ce atingeam 
o nouă treaptă, ne revedeam încă o dată 
proiectele, le re-proiectam". Și am înțeles 
astfel că dacă la mine însumi aș fi încercat 
să aplic demonstrația, ar fi trebuit să ad
mit că punctul de referință inițial nu putea 
rezista. Sfîrșitul liceului nu semnifică decît în
tr-o mică măsură bilanțul de la capătul unui 
drum. Adolescența, dimpotrivă, îți deschide 
orizonturile, te lansează pe cele mai ade
menitoare direcții ale propriei evoluții, de
venind mai curînd începutul drumului în 
viață.

Unii au recunoscut, de pildă, că nici nu 
și-au propus prea multe lucruri în anii ace- 

Proiectele lor erau destul
de scurteț sau nebulos avan
sate pe spații mai largi. Ar fi 
fost prea comod, după aceea, 
să rămînă toată viața la 
ele, ignorîndu-și propria îna- 

timp. Omul nu se poate opri un-

ia.

D. MATALĂ

intare în 1
deva, după cele dintîi împliniri, repetîndu-și 
cu o satisfacție măruntă că și-a atins idea
lurile. în firea lui se află, dimpotrivă, ambi
ția de a se depăși mereu, dorința de a-și 
împlini un vis pentru a-și propune apoi ai- 
tul mai înalt. Orizonturile proiectelor o iauo iau 
întotdeauna înaintea noastră, de aceea se 
și numesc orizonturi. În dimensiunile lor în
cap ațît reușitele de azi cît si intențiile pen
tru mîine. Numai succesele de ieri rămîn un
deva în urmă, ca niște pietre de hotar înăl
țate nu pentru a ne odihni pe ele, ci mai 
ales pentru a ne da încrederea și hotărîrea 
de a porni mai departe. Este impulsul dina
mic care ne împinge mereu înainte, către 
propria noastră desăvîrșire. Drumul în via
ță nu curge leneș, nu se poticnește nici după 
primele victorii, nici după primele infringed, 
ci își continuă întotdeauna saltul în sus.
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PENTRU CINE FACEȚI Sonata cl
PROPUNERI? în La minor

vag

Vedere din centrul orașului Botoșani
Foto: AGERPRES

duminical de 
cărui emisiuni

din
au

Adunarea generală U.T.C. — 
ca parte integrantă a complexei 
activități pe care o desfășoară o 
organizație de tineret — este 
printre altele și locul în care 
uteciștilor le sînt create toate 
condițiile manifestării spiritului 
lor; novator, destinat îmbunătă
țirii continue a procesului edu
cațional. „Propuneri nu pot face 
unii din afară, ci numai cei ce 
cunosc bine realitățile din orga
nizație, adică noi" — îmi relata 
utopistul Alexandru Gorghiu, din 
secția „Reformare catalitică" din 
cadrul Uzinei de petrol Bor- 
zești. Iar pentru a-mi demonstra 
cele de mai sus continuă: „In 
luna iunie am propus adunării 
generale să pornim o acțiune de 
colectare a fierului vechi 
parcul de rezervoare. Aici 
rămas de-a lungul anilor 
unele chiar de la constructor — 
o serie de flănși, ventile. Propu
nerea mea nu susținea numai co
lectarea fierului vechi în sine 
— propunere care la drept vor
bind. o putea face și cineva 
străin de organizația noastră,
care trecea întâmplător pe aco
lo — ci și recondiționarea aces
tor piese și folosirea lor la in
stalații care lucrează în condiții 
de presiune mai mică. Tinerii au 
socotit oportună această propune
re, adunarea și-a însușit-o 
hotărâre și pină acum am 
lectut în jur de 600 kg".

Aceasta nu a fost însă 
gura propunere valoroasă 
acest an. Astfel, Eugen Băștie, 
lăcătuș de pompe, consultîndu- 
se cu cei opt colegi de echipă 
a propus adunării analizarea po
sibilității dării în folosință a 
instalației din revizie cu cinci 
zile mai devreme. „Fiind vorba 
de economisirea a cinci milioa
ne lei — cît valorează cinci zile 
de funcționare a instalației — 
tați tinerii au fost dp acord și 
astfel propunerea a devenit sar
cină de organizație — ne dă 
lămuriri Petre Socrate, locțiito
rul secretarului organizației 
U.T.C. Așa s-a întâmplat și cu 
preluarea de către tineri prin 
muncă patriotică a vopsirii uti
lajelor și a reparării zidurilor in
stalațiilor, lucrări ce erau efec
tuate înainte de o cooperativă 
meșteșugărească, aducînd o eco
nomie uzinei de peste 750 
mii lei anual". Astfel de propu
neri care vizau reducerea con
sumurilor specifice la tona de 
materie primă sau evitarea 
sipei — autori Ion Nichita 
respectiv Mircea Bostan —

ca 
co

sin- 
din

ri- 
și 

au 
prins contur, aducînd însemnate 
economii, tot în acest an.

Fiind rezultatul unei nece
sități interne a organizației, 
al gîndirii proprii a tinerilor, 
propunerea polarizează atenția 
fiecărui membru al colectivului 
care în acest mod se angajează 
în vederea

Dar din 
ganizațiile 
acest mod. 
ori poziția 
o adoptă unele organizații atunci 
cînd este vorba să-și transpună 
în fapte propriile hotărîri. Iată 
spre exemplu organizația „în
treținere" subordonată comite
tului U.T.C. „Fibră II" din ca
drul Combinatului de fibre sin
tetice Săvinești ai căror mem
bri au făcut în acest an cu 
prilejul adunărilor generale 
cinci propuneri. O analiză a con- 
ținului lor conduce la următoare
le concluzii :

Propunerile au un caracter ge
neral : .„„toți tinerii trebuie să

realizării ei.
păcate, nu toate or- 
U.T.C. acționează in 
Este sesizabilă me
de așteptare pe care

ÎNTREAGA CANTITATE CAMPANIA A GRICOLA
(Urmare din pag. I)

latură și țesătorie să vină cu 
propuneri concrete pentru 
întărirea disciplinei tehnolo
gice, perfecționarea profesio
nală a muncitorilor, și creș
terea calității producției.

— In ceea ce ne privește 
pe noi, controlorii de calitate, 
ne spune Lina Soare de la 
sectorul repasat, vom fi mai 
exigente și mai atente ca 
pină acum pentru a nu scăpa 
neobservat nici un defect. 
De fapt de la țesătorie ne 
vin stofe cu defecte tot mai 
puține. Lățimile necorespun
zătoare, de pildă, defect 
destul de frecvent cu cîteva 
luni in urmă, nu mai apar 
deloc datorită perfecționări
lor tehnologice aduse de ing. 
Mariana Ene, ing. Eugenia 
Vlad și ing. Iulian Hanganu. 
Firele duble au fost elimi
nate aproape în totalitate iar 
diferențele de nuanță și pe
tele de ulei apar tot mai rar.

— Este adevărat, firele du
ble sau tensionate apar și la 
noi, din neantenție șj dato
rită unor greșeli de reglaj, 
ne spune Ștefania Rareș, se
cretara U.T.C. de la filatură, 
dar sintem în măsură să le 
eliminăm.

— îi asigurăm, de aseme
nea. pe colegii noștri de la 
Vaslui că in cel mai scurt 
timp vor primi întreaga can- 

o mai 
adaugă 

secretar 
Toate 

articolele și modelele pentru 
care avem contracte cu ei 
dar n-am reușit încă să le 
onorăm s-au. introdus 
fabricație în această lună și 
le executăm cu prioritate. 
Iar defectele . semnalate se 
pot înlătura în foarte scurt 
timp. Tinerii care au difi
cultăți de integrare în pro
ducție au fost repartizați 
deja pe lingă cei cu înaltă 

titate de stofă ce 
așteaptă de la noi. 
Victor Drăghici, 
U.T.C. la țesătorie.

în

efectueze ore de muncă patrioti
că" — afirmă Nicolae Oprea 
dar unde, cite, cum, nu a clari
ficat biroul organizației nici 
pină acum. Rezultatul este că 
acțiunile au loc sporadic fără 
un caracter educativ, iar tinerii 
nu participă, ceea ce a determinat 
să se apeleze, pentru îndrepta
rea acestora, la sancțiuni pe li
nie administrativă.

Necunoașterea realității, ne- 
semnahrea fenomenelor pro
prii colectivității conduc la for
mularea în grabă a unor propu
neri la care respectivul tînăr nu 
s-a gîndit îndeajuns de serios. 
Astfel, Mariana Roșu a propus 
„organizarea unor simpozioane 
pe diverse teme". Ce anume să 
se discute, cînd, cum, nu s-a 
precizat nici atunci dar nici a- 
cum nu se cunoaște cînd de la 
acea adunare au trecut trei luni. 
De ce a făcut tînăra doctilo- 
grafă această propunere ? 
auzit, cînd am fost odată 
secție, că ar fi interesante niște 
simpozioane", declarație 
confirmă că de fapt tînăra ute- 
eistă nu a făcut propunerea în 
cunoștință de cauză.

Și, în sfîrșit, trebuie arătat 
că și atunci cînd propunerea în
trunește condițiile de mai sus ea 
rămâne tot în același stadiu de 
realizare pentru că atît cel care 
a propus-o cît și biroul nu au

„Am 
prin

care

(Urmare din pag. I)

califică, execută din ce în ce 
mai bine. își sporesc gradul 
de pregătire tehnică. Și, se de
prind să fie muncitori în ade
văratul înțeles al cuvintului.

înțeles ?
se extrage 
E o ope- 
extragerea

— Care este acest
— Sensul acesta

din faptele omului, 
rație mai grea decit 
rădăcinii pătrate. De pildă, ie
șim împreună, eu și ucenicii, 

I pe poarta uzinei. Tocmai atunci 
pleacă și un rezervor spre be- 

> neficiar. unul din utilajele cu 
care vom echipa obiectivele din 
petrochimie. Băieții mei se uită 
la traseul mașinii 120. Uită-te 
băiete ii spun, la mastodontul 
ăla ! Bucurâ-te. că l-am predat ! 
Flanșa sau inelul, o mică păr
ticică din el au fost 
tine.

— E mare lucru să 
— E foarte mare.

trasate de

se bucure?
Fără asta 

nu poți fi un muncitor intreg. 
în proiectul de Program se 
spune că munca va deveni în 
comunism nu numai o condiție 
a existenței, ci și un izvor de 
bucurie, de împlinire a omului. 
Socotesc că misiunea educativă 
a celor care formează specialiș
tii de mîine ai uzinei constă și 
în a-i ajuta să vadă în munca 
productivă nu doar o sursă de 
cîștig ci și o menire socială, o 
datorie de mare răspundere pen
tru bunul mers al societății. 
Bucuria este și un rezultat al 
demnității profesionale, indi
ferent că-i vorba de strung, 
minerit sau o operă literară.

Inginerul Alexandru Pele con
duce cel mai greu front de 
lucru al uzinei, și anume, sec
ția de prelucrări mecanice. îl 
întreb direct: vă bizuiți pe ti
neri ? Gindind la viitor, le pu
neți in valoare capacitatea ?

— Mai mult, nu știu cum aș 
scoate-HO la capăt 
lor. 
rolul 
tabilă 
se clădește viitorul țării. Nea
părat prin ei și cu ei. Noua 
societate cere desigur efortul 
tuturor generațiilor, fiind o o- 
peră colectivă a conștiințelor 
luminate. Trebuie să prețuim 
deci și entuziasmul și maturi
tatea, experiența, clarviziunea.

Programul 
tineretului 

forță socială

fără elanul 
accentuează 

ca o veri- 
pe care

si ci 
ci și 
ope-

calificare. Nu-i vorba 
doar de o supraveghere 
de un sprijin concret, 
rativ și competent acordat 
celor care au nevoie. Pe in- 
disciplinați, pe cei care nu 
manifestă suficient interes 
pentru calitatea muncii lor 
ii supunem discuției colecti
vului din care fac parte, le 
facem publice abaterile.

Alte măsuri la fel de efi
ciente : va fi realizată o vi
trină in care vor fi expuse 
țesăturile cu defecte cu pre- 
cizarea autorilor lor ; în ace
lași timp, prin gazetele de 
perete „Tineretul și produc
ția", tinerii vor fi informați 
în permanență despre sta
diul realizării obligațiilor 
restante față de colegii lor 
din Vaslui.

în final, tovarășul ing. Va- 
sile Rusu, directorul tehnic 
al întreprinderii, a precizat: 
De la începutul anului pină 
la 10 septembrie trebuia să 
livrăm fabricii din Vaslui 
200 mii mp de țesături, pe
rioadă in care noi le-am tri
mis 237 mii mp. Singura 
noastră restanță însumează 
6 200 mp de țesături din po- 
liester cu celofibră și aceasta 
datorită unor dificultăți apă
rute în aprovizionarea cu 
celofibră din import. Tocmai 
pentru a nu perturba activi
tatea de producție în această 
fabrică, cu care colaborăm, 
cred eu, destul de bine, 
le-am livrat în plus 29 mii 
mp de stofă din alte sorti
mente. în prezent situația 
aprovizionării s-a îmbunătă
țit. Aceasta ne permite să 
avem certitudinea că pină la 
10 octombrie vom 
lichidăm toate restantele 
le mai avem față de acest 
beneficiar. în același timp, 
ne vom strădui să le dăm 
doar țesături cu atribute ca
litative superioare. 

la 
reuși să 

ce

luat nici o măsură practică de 
realizare cu toate că ea era de 
acum hotărîrea adunării. Așa se 
întîmplă spre exemplu cu iniție
rea concursului „Prieten al căr
ții tehnice", care de șase luni 
a fost supusă aprobării adunării 
de Victor Amihăiesei și care nici 
acum nu a prins contur practic. 
Acest fenomen, de a aștepta ca 
altcineva să pornească la acțiune, 
a condus la netranspunerea în 
fapte a tuturor propunerilor care 
au fost făcute în acest an. „Se 
pare că nu am acționat destul 
de convingător" — este răspun
sul descumpănit al secretarului 
organizației, Vasile Amarinei, la 
care am adăuga și lipsa de 
control din partea biroului, ca de 
altfel și lipsa repartizării opera
tive a rezolvării propunerilor.

Activitățile organizației U.T.C. 
trebuie să răspundă cerințelor 
realității. Activitatea ei nu de
pinde de cineva din afară, ci de 
însăși activitatea fiecărui mem
bru în parte. Că fiecare membru 
la rîndul lui își poate aduce 
contribuția la continua îmbogă
țire a muncii organizației o de
monstrează însuși exemplul pre
zentat în prima parte a acestor 
rînduri. Așadar, nu de soluții 
ducem lipsă...

ION TOMESCU

— Dați-mi un semn al acestui 
entuziasm cheltuit în fapte.

— Acum cîteva zile, la ple
nara de partid în care am dez
bătut proiectul de Program al 
partidului am hotărît să livrăm 
toate utilajele ce condiționează 
punerile în funcțiune ale tri
mestrului I 1975 pină la 30 oc
tombrie a.c. Deci, zeci de reac
toare. vase, coloane, care' vor 
trebui predate la termenul pro
mis. Deja am intrat intr-un ritm 
alert de lucru. în aceste momen
te, cînd secției mele îi revin 
comenzi mai presante, ape
lez la tineri. Nu-i obligă hi- 

Chipul specialistului

meni să stea peste opt ore. Dar 
rămin cînd datoria le-o cere. 
Uite, de exemplu, strungarul 
Asaftei, un meseriaș extraordi
nar ca pricepere și dăruire. El 
și cu echipa lui de intervenție 
lucrează de aproape un an cite 
12 ore neîntrerupt. întrebați-1 
pe el cum iși înțelege îndatori
rile de tînăr.

îl caut, îl găsesc și-l întreb, 
dar pe un drum ocolit.

— Ești liber acum, Ion Asaf
tei ?

— Sint. încep schimbul la ora 
19. Dar dacă strungul e liber, 
eu nu mai sint...

— Muncești mult ca să ciș- 
tigi mult ?

— Muncesc pentru că e ne
voie. Să nu sufere planul, benefi
ciarii. uzina. Echipa mea exe
cută lucrări de calificare înaltă: 
axe. osii, corpuri presetupă, de
menți arbore. Cu micrometrul 
dar și cu ochi de specialist.

— Cum ți-ai format ochiul ?
— Muncind și nu „rupînd 

poarta uzinei" la ieșirea din 
schimb... Uzina e foarte tînără, 
obiectivele ei foarte mari și 

Activitate 
susținută 
(Urmare din pag. I) 

impulsionat, îndeosebi pe te
renurile care urmează a fi se
mănate.

Concomitent cu recoltatul o 
atenție sporită se îndreaptă în 
aceste zile către eliberatul și 
pregătitul terenurilor in vede
rea însămînțării culturilor de 
toamnă. Pină acum au fost a- 
rate și discuite peste 178 000 
hectare in I.A.S. și aproape un 
milion de hectare în cooperati
vele agricole de producție. A- 
ceste realizări au la bază pu
ternica mobilizare a mecaniza
torilor, care lucrind zi-lumină 
și chiar noaptea la lumina 
farurilor, realizează însemna- 

pe acest front 
Primele hectare 

au fost realizate 
în proporție de 5 
9 la sută în co

avansuri 
lucru, 
grîu 

I.A.S.
sută și

te 
de 
cu 
la 
la 
operativele agricole. Valorile nu 
sint deosebit de mari, dar ele 
demonstrează că a venit vremea 
semănatului la grîu îndeosebi 
in zonele din nordul țării. Pen
tru asigurarea unei recolte bo
gate in anul viitor, acum tre
buie să se execute fertilizatul 
și irigatul cu’cea mai mare a- 
tenție la respectarea normelor 
de calitate, pentru a asigura 
cantitățile de substanțe nutri
tive și umiditate necesare unei 
bune vegetații.

Timpul favorabil trebuie fo
losit din plin pentru recoltat și 
semănat in așa fel incit această 
campanie agricolă de toamnă să 
se încheie în cît mai scurt timp. 
Veștile primite din țară con
firmă totala mobilizare a oa
menilor muncii de pe ogoare, a 
elevilor și studenților sosiți în 
sprijin la recoltatul porumbului, 
legumelor, strugurilor și fruc
telor, pentru realizarea sarcini
lor de mare însemnătate econo
mică trasate de partid agricul
turii noastre socialiste în plin 
avint.

„Zilele medicale 
clujene"

„Zîlele medicale clujene" 
se intitulează ampla manifesta
re științifică care a debutat 
marți în orașul' de îa poalele 
Feleacului. Numeroasele comu
nicări incluse în program abor
dează probleme dintre cele mai 
diverse privind eforturile me
dicinii moderne de prevenire și 
tratare a afecțiunilor maligne. 
Iau parte specialiști în oncolo
gie din întreaga țară, precum 
și peste 100 de, cercetători din 
14 țări.

complexe, noi utilăm ramura 
cea mai dinamică a industriei, 
chimia. Cum ne vom duce la 
capăt sarcinile dacă stăm cu o- 
chii țintă pe ceas, dacă gîndim 
la interesele uzinei doar in cele 
opt ore pentru care sintem pon
tați ?

— Ce crezi, ce simți, ce gîn- 
dești despre locul generației ti
nere in sqcietatea de mîine ?

— Trăirii un moment in care 
trebuie să ne evaluăm exact 
răspunderile. Să prospectăm vii
torul, dar să ne pregătim a fi 
oamenii acestui viitor. Noi vom 
duce mai departe cauza socia-

lismului. . Aceasta-i limpede. 
Dar sint oare umerii noștri pre
gătiți ? Toți umerii vreau să zic.

— Aceasta-i și datoria ta, să 
nu te rupi de ceilalți, chiar 
dacă ești Ion Asaftei, cel mai 
bun strungar din uzină.

— N-am timp să mă rup. 
Dar trebuie să facem mai mult 
noi, organizația U.T.C., ca fron
tul generației să fie compact, 
omogen, plasiv. Pentru că stra
tegia construcției unei noi so
cietăți-este, folosind un ter
men din Program, strategia fău
ririi omului, a conștiinței sale 
înaintatei Trebuie să avem în ve
dere faptul că specialistul de 
mîine va, trebui să aibă nu nu
mai o calificare profesională 
înaltă, dar și una umană, civică. 
De aceea, ar trebui să ne ve
dem generația ca un cîmp de 
luptă și nu numai ca o grădină 
de trandafiri.

Atelierul de autoutilare al u- 
zineî cuprinde 93 de tineri. 
Treisprezece ingineri gîndesc, 
proiectează, și 60 de ingineri a- 
plică și realizează, practic, fie
care proiect de utilaj sau insta
lație. Nu e prea puțin să gin-

CONSTANȚA: Amplă
mobilizare de forțe

mecanice
Condiția realizării cu succes a 

campaniei agricole de toamnă 
este ritmicitatea. Imensul vo
lum de muncă din această pe
rioadă, incluzind aproape in to
talitate lucrările care se execu
tă în agricultură — de la re
coltat, la semănat — solicită o 
intensă mobilizare din partea 
oamenilor muncii de pe ogoare, 
în special a mecanizatorilor. 
Toate utilajele trebuie, folosite 
la întreaga capacitate, nici un 
minut bun de lucru nu trebuie 
pierdut. Sînt sarcini de mare 
responsabilitate pe care cei peste 
5 200 de mecanizatori din județul 
Constanța le îndeplinesc prin 
participare activă, susținută. 
Peste 700 de combine C3, echi
pate cu dispozitiv de floarea- 
soarelui și aproape 300 combine 
„Gloria", recoltează zilnic o 
suprafață de 3 600 hectare din 
această .cultură. Printre primele 
unități care au raportat înche
ierea acestei lucrări amintim 
cooperativele agricole Comana, 
Palazu Mare, Ostrovu, Satu Nou 
(Medgidia), Siliștea. Văleni ș.a. 
Paralel cu recoltatul, prețiosul 
produs este transportat direct 
în baze, acolo unde găsește toa
te condițiile necesare unei bune

Festivalul folclorului
codrenesc

Tradiționalul festival al cîn- 
tului, dansului și portului co
drenesc programat, cu poetică 
simțire, în prag de echinox, a 
ajUnS la a șaptea ediție jude
țeană. Ca și precedenta, aceasta 
de acum, onorată de prezența 
conducerii județene de partid și

dească 13 pentru 3 000. cîți lu
crează acum în uzină ? îl în
treb pe inginerul Eugen Bradea, 
tînărul conducător al acestui a- 
telier.

— Nu, pentru că și cei care 
execută caută soluții. în anul 
viitor, vom fi 20 de tineri la 
proiectare și 300 la execuție. 
Explicabil, dacă ne gîndim că, 
de la un plan de 5 milioane lei 
pe an, sectorul de autoutilare 
va avea în viitorul cincinal de 
realizat o producție de 30 mili
oane pe an !

— De ce se bat tinerii să vină 
la autoutilare ?

— Noi introducem noul în u- 
zină, progresul tehnic. Iar par
tizanul acestui nou este, înde
obște, spiritul tinăr, revoluțio
nar, prin însăși condiția lui 
biologică, neîmpăcat adversar a 
ceea ce este perimat, învechit. 
Dealtfel, bătălia pentru pro
gres este una dintre esențele 
politicii partidului nostru. Gin- 
dim mai mult, vom muncj. cu 
mai multă, eficiență.

— Care este viitorul auțouti- 
lării ?

— în progresie directă cu vii
torul uzinei. în 1975, producția 
globală crește față de primul- an 
al cincinalului cu 492,4 la sută. 
Vă dați seama ce salt uriaș ! 
La sfirșitul cincinalului 1976— 
1980 ea va fi de trei ori mai 
mare ca în 1970, iar în 1990 
5—6 ori mai mare. Adăugați 
aceasta și sarcinile crescute 
productivitatea muncii, care 
vor realiza tot pe seama gindi- 
rii inginerești și veți realiza 
aportul autoutilării, al acestui 
avanpost de tehnică nouă care 
perfectează, Înnoiește, așează 
rațional fluxul. Noi fabricăm 
instalații unicat, specifice in 
chimie. Aceasta presupune teh
nologie nouă, S.D.V.-uri noi, 
de fiecare dată un alt mod de 
execuție. De la comandă la co
mandă, inginer sau muncitor, 
trebuie să gindească, e obligat 
să-și bată capul. Asta face ca 
după 4—5 ani un tînăr pregătit 
în uzina noastră să fie sub ra
port profesional și moral un 
muncitor exemplar. Un om care 
adaugă gradului înalt de in
struire inteligența ttehnică și 
spiritul inventiv. Acesta este 
chipul specialistului de mîine !

de 
la 
de 
se

îndepozitări și conservări, 
urma combinelor terenul se cu
răță și se execută arături pen
tru ogoarele de toamnă și pentru 
semănat. Sînt antrenate la a- 
ceastă lucrare circa 600 agre
gate, tractoare cu pluguri, rea- 
lizînd circa 2 500 hectare pe zi 
și peste 650 tractoare cu discuri, 
pregătind patul germinativ pe 
7 000 hectare zilnic pentru se
mănatul culturilor de toamnă. 
O altă lucrare la care sînt mo
bilizate peste 700 de agregate, 
este semănatul griului și al 
culturilor de toamnă, care con
form graficelor se poate încheia 
în 15 zile, în raport de fiecare 
zonă. Zilnic se pot semăna 7 500 
hectare, prin organizarea, schim
burilor prelungite și a schim
bului doi. Pe întreaga perioadă 
a campaniei de toamnă, peste 
200 de ateliere mobile, dotate 
cu scule, piese de rezervă, apa
rate de sudură, asigură întreți
nerea și repararea utilajelor, 
pentru continuitatea fluxului 
tehnologic de recoltare și semă
nat. Stațiunile de mecanizare 
Castelu, Mircea Vodă, Panteli- 
mon, 23 August se disting prin 
realizări de seamă.

ȘT. D

de stat, a avut Ioc în cadrul na
tural oferit de poala dinspre 
miazăzi a pădurii Oțeloaia din 
satul Solduba județul Satu 
Mare. Aici s-au întilnit, pentru 
o amplă întrecere artistică și 
însuflețită sărbătoare câmpe
nească toți codrenii din zona 
sătmăreană — neîntrecuți păstori 
și iubitori de frumos și ospita
liere gazde — cu oaspeții lor 
din întreg județul. Pe scena a- 
nume și din timp pregătită și-au 
etalat măiestria formațiile cul- 
tural-artistice din zonă — din 
Stina, Corund, Cehal, Solduba 
Homorod — apoi, în replică, cele 
din Roșiori, Negrești, Oaș, "Cărei, 
Satu Mare (Ansamblul folcloric 
„Țara Oașului"ț.

A fost un. dialog artistic din
tre cele mai apreciate, avînd 
in vedere faptul 
ritatea celor 22

inaugurarea casei muzeu

că rnajo- 
echipe și 

elemente solistice programate 
sint medaliate ale -----
încheiatului concurs 
can închinat celei
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XI-lea. 
Programul festivităților folclo
rice din Codru a mai cuprins și 
un important moment etnogra
fic:
(cu interior specific zonei) din 
satul Chilia. Serbarea cîmpe- 
nească a fost întregită de între
ceri sportive, expoziții cu vin- 
zare de obiecte de artizanat, ac
tivități . distractive variate.-

Meritoriu e faptul că forurile 
tutelare (Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă, 
Centrul de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării ar
tistice de masă, Consiliul jude
țean al sindicatelor, Comitetul 
județean U.T.C. și Uniunea ju
dețeană a cooperativelor meș
teșugărești) au reușit să men
țină centrul de greutate al acți
unii pe divertismentul artistic 
și nu pe un oarecare altul, fă- 
cind astfel să crească renumele 
interesantului Festival al folclo
rului codrenesc din județul 
Satu Mare.

V. SAVINESCU

recerit 
republi- 

de a

9J
CARTEA DE MUNCĂ"

a unei promoții
In august 1972, electricianul 

Stanca Dumitru a fost chemat la 
biroul personal și învățământ.

„Ieșise din schimb, își aminteș
te paznicul, noaptea-i mai greu, 
era încercănat și palid, o fi fiind 
băiatul bolnav, și-i zisei să se 
odihnească, are timp, se mai în- 
tîmplă, de ce să le pună la ini
mă pe toate fir-ar să fie, se ter
mină lumea la biroul ăsta? Ai a

a 
te 
si
că 
să

unde să-mi 
ce se întîm-

Mai tîrziu

„șasea", vezi-ți de treabă, cu 
„șasea" alegi ca fotbaliștii, 
roagă ei și tu alegi! Mă tot 
leam să-l încurajez, bănuiam 
a greșit el cu ceva, ce poate
fie, cînd arăți de parcă nu mai 
ești tu! Eu mă pricep, zice paz
nicul de la pavilionul administra
tiv, am ochi, da de 
treacă mie prin cap 
plase de fapt ?"

Stanca, însă, știa. 
a aflat și paznicul.

„Vin cam trei patru pe lună, 
acum nu mă mai înșel, și eu 
sînt primul care-i ia în primire: 
zi așa, le zic eu, că mă duceți de 
nas, asta era în capul vostru?!"

Au urmat la rînd alți 26. In 
clipele acelea, Nisipașu Constan
tin ar fi vrut să-i aibă alături pe 
ai săi, părinții, adică; ce le-ar pu
tea el spune după aia, și de fapt 
ce-ar fi fost de spus? După ce a 
ieșit de la biroul personal, Ghiță 
Teodor s-a plimbat vreo două 
ceasuri pe la instalațiile de înal
tă tensiune amintindu-și cum a 
plecat el la școală, știind că elec
trician este cel ce urcă pe stâlpi, 
asta visa el, să-și agațe de picioa
re scările acelea cu care într-un 
minut ești în vîrf și într-adevăr 
urcase șase categorii în șase ani 
pe bază de derogări, cu derogări 
de la derogări și la 24 de ani a- 
vea categoria a șasea ca și Stan
ca și Iovan sau Pomacu sau Ser
bau sau ceilalți din promoția lor. 
Iovan recunoaște c-ar fi fost mai 
simplu cu profesorul Bujor ală
turi, sau cu oricare dintre profe
sorii școlii; poate am să le scriu, 
își spunea, așa și pe dincolo, vă 
salută cu respect fostul dumnea
voastră elev... Mecanicul Popa 
Ion își amintește cum un șef i-a 
cerut inginerului cu care lucrau

• Programul 
dimineață, ale 
fixe riscau să devină din cale- 
afară de fixe a devenit mai viu 
și mai instructiv. Nu mai sintem 
lăsați 'să 'vegetăm conform prin
cipiului că duminica omul aș
teaptă în secret să vină lunea. 
Nu ni se mai umple timpul cu 
tot felul de almanahuri din 
care se desprindea un 
parfum de revista Mariana de pe 
timpuri. Și asta pentru că înce- 
pînd cu emisiunea Viața satului 
— excelenta emisiune Viața sa
tului — sîntem repuși în drep
turile noastre de oameni care 
gîndesc și duminica și pe care 
problemele serioase îi interesează 
chiar și în ziua de odihnă. Dar 
cum calitățile de conținut și ex
primare ale emisiunii „Viața sa
tului" au mai 
fost relevate în 
acest colț 
pagină, să 
oprim puțin 
emisiunea 
știm și ce nu știm despre 
țiată de Andrei Bacalu, acest om 
de televiziune al cărui spirit scor
monitor. visător și îndrăzneț ni se 
relevă de sub masca sa impene
trabil sobră, din care vorbele 
despre extratereștri și mașinile 
zburătoare care spulberă pîrtiile 
de gheață metaforică ale matelor 
Premii — țîșnesc parcă repoves
tite de o străină gură... Andrei 
Bacalu a lipsit duminică, dar 
spiritul era acolo ; informații din 
toate' domeniile, noutăți în ști
ință, amenințări surâzătoare cu 
obezitatea dacă mai mîncăm 
o dată pe zi — emisiunea stă sub 
legea paradoxului de tip foarte 
special care aparține științei; 
conferențiarul Mihai Botez ne-a 
vorbit în cifre despre știința vii
torului și acest viitor părea sim
plu ca o tablă de logaritmi sau 
ca un principiu cuantic; ni l-am 
simții aproape și imprevizibil, 
cum se cuvine.

• Bucuriile muzicii tinde 
din ce în ce mai mult să repete 
zonele pure ale elevației sub 
semnul cărora stă Orfeu. Emisiu
nea se desfășoară cu temă — și 
numai una din multele bucurii, 
între care analizele competente

La Cărei~ retrospectiva: „AUREL HAIDUC"

Este meritorie inițiativa Mu
zeului județean Satu Mare de 
a organiza, in sălile sale și la 
Casa de cultură din orașul Că
rei, 6 expoziție retrospectivă 
Aurel Haiduc. Pictorul, originar 
din Trip-Bixad (Satu Mare), a- 
firmat îndeosebi în plan didac
tic (profesor. în intervalul 1950— 
1970.' la Institutul ..Nicolae Gri- 
goreșcu" din București, autor de 
cursuri și-manuale) se dove
dește ■ un creator autentic, cu o 

ei să dea scris că-și ia răspunde
rea dacă se-ntîmplă ceva cu tur- 
booompresorul, primul turbocom- 
presor pe care l-au pus ei în func
țiune în '64.

Popa încă n-a fost chemat la 
personal „dar îmi vine și mie 
rîndul, n-o să fac eu excepție de 
la regulă". Nici Pomacu n-a fost 
chemat, deocamdată. Ghiță spu
ne despre el că profesorul Ro- 
mașcanu le-a spus lor: „băieți, 
dacă cineva dintre voi ajunge 
mare specialist, ăla e Pomacu!" 
„Păreri, zice Pomacu, Stanca 
n-are ce discuta cu noi în mate
rie..." N-au fost chemați nici E- 
nache Gheorghe, nici Groza Ga- 

ÎNSEMNĂRI
vrii, nici Șerban Mihai. „Cînd am 
trecut pe banii mei, zice Enache, 
am trimis-o pe soră-mea la liceu. 
Și am mai redus, împreună cu 
tovarășii mei, termenul de repa
rație la agregate de la 24 de zile 
la 5 zile". Șerban a fost totuși 
chemat dar nu s-a dus, „să mai 
aștepte, eu am alte gînduri". Ni
sipașu are „discuții" în familie : 
cînd iese cu nevasta la plimbare, 
nevasta-i spune de fiecare dată : 
un sfert de oră pentru ei, restul 
cu mine; nu v-ajunge că vă tele
fonați și vă vedeți în fiecare zi? 
Ghiță Teodor e de doi ani secre
tarul comitetului U.T.C. pe com
binat. „Am auzit că pleacă x sau 
y, tovarășe inginer — adi
că unul din noi". „Da, zice in
ginerul, și cine-i dă drumul?" 
„Păi îl cheamă la personal, arunc 
eu piatra". „Las că știu eu mai 
bine cînd îl cheamă, mai e pină 
atunci și dacă-l cheamă își fac și 
ăia datoria". Șerban a avut o 
„întrerupere" de doi ani la Bucu
rești, dar a făcut ce-a făcut și 
s-a întors. „Multi dintre noi o 
luăm de la capăt după atîția ani 
și nu-i simplu. Dacă ar fi aici 
Ungă, ■— acum e la București la 
o sesiune științifică — el v-ar ex
plica mai bine".

Sîntem zece oameni înghesuiți 
într-un birou, electricieni și foști

ate criticilor muzicali nu este ul
tima — este aceea de a revedea 
mari interpreți care au cântat pe 
scenele bucureștene. Emisiunea 
este o excelentă școală pentru 
tinerii care vor să pătrundă în 
templul muzicii, construită așa 
cum este cu o rigoare care cu
prinde melancolica, inefabila sta- 
re de grație. Duminică'am avut 
ca temă Sonata a treia, în La 
minor pentru vioară și pian 
scrisă în caracter popular de 
George Enescu, una din piesele 
fundamentale ale literaturii ge
nului — în secolul nostru. Pro
fesorii ne spuneau despre enor- 
mele dificultăți pe care le în- 
tîmpină interpreții acestei sonate 
în care folclorul este transfigurat 
genial în cealaltă față a gîndirii, 
cea cultă. Ea ia fost înregistrată 

de cei mai mari 
violoniști con
temporani — pe 
cîțivd i-am văzut 
și noi dumini
că, interpretlnd 

sonata. Nu putea să. fie omagiu 
mai profund geniului enescian'- 
care a fost capabil să transcendă 
geniul național — decît fețele 
transfigurate, concentrate, ale lui 
Menuhin și Stern care realizau 
starea superb ambiguă de a des
cifra o spiritualitate descifrînd 
muzica unui singur om. Sufletele 
noastre deschise'spre muzică au 
primit esențele tari, copleșitoare 
ale unui mod superior de a fi 
român... /,

• Miercuri la Telecinematecă 
un „Hamlet" provincial, care 
n-avea însă nimic comun cu An
ton Pavlovici, a venit în haine 
Napoleon să ne vorbească de 
dramele de la mansardă ale unor 
regine cîrtitoare ca midinetele 
cuvenitei epoci a redingotei. To
tul era cît șe poate de burghez 
și nimeni, din cei care foiau. pe 
acolo nu putea fi..bănuit de 
vreun girul de transcendență. 
Nici că pe regizor l-a bîntuit 
vreo neliniște. Doar noi, cei ieșiți 
învinși din lupta cu îngerul Will, 
ne-am întors chipul de la blas
femie.

SMARANDA JELESCU

acută percepție artistică și vie 
sensibilitate civică.

Compozițiile expuse vădesc o 
puternică înclinare pentru ex
plorarea realității imediate, pen
tru dinamica vieții și muncii 
omului liber, fapt care i-a adus, 
dealtfel, prețuire publică prin 
decernarea (in 1952) a Premiu
lui de Stat (pentru lucrarea 
Moment din constituirea diviziei 
1,Tudor Vladimirescu").

electricieni, mecanici și foști me
canici, cel de al zecelea e trecut 
cu vederea, discută ei între ei, 
școală ca la Cîmpina nu există 
nicăieri în țară, cită examene ai 
în toamnă Ștefane? Pomacu Ște
fan este student în anul IV la 
subinginerie, Stanca Dumitru a 
devenit inginer proiectant, Iovan 
Ion — economist, Pppa Ion este 
,în anul III la liceult energetic, 
Groza Gavril a terminat liceul, 
Șerban Mihai a „întrerupt" doi 
ani și jumătate la București unde 
a făcut o școală postliceală, în 
toamnă va da diferență pentru a 
intră în anul II la subingineri, E- 
nache Gheorghe a terminat liceul 
și se pregătește pentru facultate, 
Nisipașu Constantin este acum 
economist, Ghiță Teodor — eco
nomist, cei nOuă făc parte din- 
tr-o promoție — promoția din ’63 
a Școlii profesionale din Cîmpina 
— care numără 26 de ingineri, 60 
absolvenți de liceu și pînă la 96, 
cîți au absolvit profesionala, zece 
adică, sînt în ultimii ani de li
ceu. In 1963 au venit la Combi
natul Chimic din Craiova 96 de 
electricieni și mecanici. Peste ju
mătate din ei sînt și astăzi aici, 
ceilalți au fost repartizați în alte 
părți după ce au terminat facul
tatea sail școala de maiștri sau 
cea postliceală, dar încet încet 
trag la Craiova, nu oriunde, ci la 
combinat. Un grup de tineri care 
s-a ridicat odată cu combinatul 
și a crescut și prinsei tineri ală
turi de care atrjbutele se declină 
de cele mai multe ori la su
perlativ, oameni , a' căror car
te de muncă a fost „modificată" 
printr-o dîrzenie și încăpățînare 
devenită proverbială — de la e- 
lectrician sau mecanic categoria a 
V I-a la inginer sau economist — 
pentru asta erau chemați la „per
sonal . „Cine, ăia clin ’6'3?, la ăia 
te poți aștepta la otice!" și chiar 
te poți aștepta la. orice, chiar și 
la ceea ce imul din-ei spunea: 
greul de-abia începe, trebuie 
s-arătăm ce putem. și-n noile 
noastre profesii!" :.,■■■

NICOLAE ADAM
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Vizita președintelui
!>

Complexul polisportiv 
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TELEGRAME Republicii Liberia
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Republica Arabă Libiană, colonel 
MOAMER GEDDAFI, următoarea telegramă :

Vă adresăm vii mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră 
felicitări cu ocazia celei de-a cincea aniversări a Revoluției din 
1 septembrie.

Cu urări de multă sănătate pentru dumneavoastră personal, 
de bunăstare și inflorire poporului român prieten.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului-ministru al 
Noii Zeelande, W. E. ROWLING, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru mesajul dum
neavoastră de felicitare. Anticipez, cu dorința vie și plăcere, că 
relațiile cordiale dintre țările noastre se vor dezvolta pe mai de
parte in timpul în care voi îndeplini funcția de prim-ministru.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al 
Belgiei, LEO TINDEMANS, următoarea telegramă :

Domnule prim-ministru,
Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care 

ați manifestat-o adresindu-mi condoleanțe in numele dumnea
voastră și al Guvernului Republicii Socialiste România, ca ur
mare a catastrofei feroviare de la Luttre-Ponț-a-Celles. _

Am transmis răniților urările dumneavoastră de grabnica în
sănătoșire. Acest gest de simpatie din partea dumneavoastră 
față de țara mea a fost deosebit de apreciat.

Folosesc această ocazie pentru a prezenta Excelenței Voastre 
asigurarea inaltei mele considerațiuni.

Președintele Liberiei. Wil
liam R. Tolbert jr„ a vizitat 
marți Muzeul Peleș din frumoa
sa stațiune montană Sinaia.

Șeful statului liberian a fost 
însoțit de Constantin Stătescu. 
secretarul Consiliului de 
Petrachi Trofin, ambasadorul 
României în Liberia, Romul Ra
du, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al județului 
Brașov. In Sinaia, distinsul oas
pete a fost întimpinat de Ni
colae Pavelescu, vicepreședinte 
al Consiliului popular al jude
țului Prahova, Constantin Nea
gu, primarul orașului, de alte 
oficialități locale.

în holul de onoare al Muzeu
lui, gazdele prezintă președin
telui William R. Tolbert jr. is
toricul acestui monumental edi
ficiu, construit intre anii 1875- 
1914, caracteristicile arhitecturii 
și decorațiunilor sale care, din
colo de diversitatea de stiluri, 
se înfățișează ca un ansamblu

unitar. armonios. Directorul 
muzeului. Dan Popa. invită 
apoi pe solii poporului liberian 
să viziteze interioarele castelu
lui unde sînt expuse valoroase 
colecții de artă.

Stat, ~‘A-..............Șeful statului liberian a vizi
tat apoi o serie de obiective tu
ristice din Sinaia, Cota 1 400. 
Virful cu Dof. De pe terasa Ho
telului „Alpin", inaltul oaspe
te are posibilitatea să admire 
frumoasa panoramă a orașului 
Sinaia. în care își petrec anual 
vacanța mMb "" 
mâni și 
pe care 
Liberiei 
pină la 
capacitatea stațiunii va 
cu încă 1 000 de locuri în 
și hoteluri, vor fi date in folo
sință lioi pirtii de schi și bob. 
ceea ce va asigura condiții din 
cele mai bune practicării spor
turilor de iarnă.

peste 450 000 turiști ro- 
străini. Din discuțiile 
le poartă președintele 
cu gazdele reiese că 
sfirșitul anului viitor 

crește 
vile

PLECARE
O delegație a Partidului Co

munist Român, formată din to
varășii Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și An
drei Cervencovici. membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Arad al 
P.C.R. a plecat, marți diminea
ța. la Paris, pentru a face o vi
zită în Franța, la invitația Miș
cării Radicalilor de Stingă.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost salu
tată de tovarășii Cornel Burti
că, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Iosif Szasz, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
în acșeași zi. delegația a 

sosit la Paris. La aeroport a 
fost întimpinată de Robert Fa
bre. președintele Mișcării Ra
dicalilor de Stingă, Auguste Pin- 
ton. senator și membru al Bi
roului Național al Mișcării Ra
dicalilor de Stingă, și Francois 
Loncle, secretar național al Miș
cării Radicalilor de Stingă.

torităților de Ia Seul îndreptate 
împotriva Republicii Populare 
Democrate Coreene și Asocia
ției generale a coreenilor rezi- 
denți în Japonia.

Ambasadorul R.P.D. Core
ene și-a exprimat convingerea 
că poporul coreean, avînd de 
partea sa sprijinul tuturor for
țelor progresiste din lume, va 
reuși să zădărnicească acțiunile 
guvernanților sud-coreeni. con
trare intereselor naționale, și 
să realizeze unificarea inde
pendentă și pașnică a patriei.

COMEMORARE

SOSIRE
Marți la amiază a sosit în 

Capitală o delegație condusă de 
J. A. van Kemenade, ministrul 
învățămintului și științei al O- 
lăndei, care, la invitația Minis
terului Educației și învățămin
tului, face o vizită in țara 
noastră.

Oaspeții au fost întimpinați, 
la aeroportul Otopeni, de Paul 
Niculescu-Mizil, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
educației și învățămintului. A 
fost de față H. Princen, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Olandei la București.

★
în aceeași zi, tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil s-a intilnit cu 
delegația condusă de J. A. van 
Kemenade. La convorbiri au 
luat parte membri ai conducerii 
Ministerului Educației și învă- 
țămintului.

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, s-a efectuat un schimb 
de informații privind dezvol
tarea invățămintului in cele 
două țări și s-a exprimat do
rința de a extinde colaborarea 
româno-olandeză în acest do
meniu.

CONFERINȚĂ

La Academia Republicii So
cialiste România a avut loc 
marți o ședință comemorativă 
organizată cu prilejul împlinirii 
a 350 de ani de la nașterea lui 
Dosoftei, aniversare inscrisă in 
calendarul U.N.E.S.C.Ol pe a- 
cest an.

în acest cadru, acad. Ștefan 
Pascu, scriitorul Eugen' Barbu, 
prof. Gheorghe Ivănescu și 
prof. Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga au subliniat valoarea crea
ției lui Dosoftei. contribuția sa 
la îmbogățirea limbii . române 
literare, locul său important în 
cultura românească și euro
peană din veacul al 17-lea. uma
nismul și patriotismul ce l-au 
caracterizat pe cărturarul mol
dovean.

SEMINAR

La București, au continuat 
lucrările seminarului bilateral 
organizat de Uniunea Asociați
lor Studenților Comuniști din 
România și Uniunea Socialistă 
a Studenților Polonezi (S.Z.S.P.). 
Dezbaterile din cadrul semina
rului au prilejuit un amplu 
schimb de informații și opinii 
asupra principalelor preocupări 
și direcții ale activității cultu- 
ral-artistice studențești desfă
șurate de cele două uniuni, 
asupra posibilităților de lărgire 
a colaborării dintre U.A.S.C.R. 
și S.Z.S.P. în acest domeniu.

Participanții la seminar au 
vizitat, de asemenea, expoziția 
de artă plastică ..Tineretul — 
factor activ în construcția so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate11.

DE PRESĂ
La Ambasada Republicii 

Populare Democrate Coreene la 
București a avut loc, marți la 
amiază, o conferință de presă. 
Cu acest prilej, ambasadorul Pak 
Zung Guc a informat pe ziariști 
despre intensificarea acțiunilor 
provocatoare ale regimului au

CRONICA
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala, in- 
dreptindu-se spre Paris, o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de to
varășul Radu Enache, secre
tar al C.C. al U.T.C.. care, la 
invitația Mișcării Tineretu
lui Comunist din Franța, ur
mează să efectueze o vizită 
in această țară.

LA IAȘI SE MAI AȘTEAPTÂ ÎNCĂ
IEȘIREA DIN ANONIMAT!

sănătate" se
in lumina hotăririi Plenarei

între 4-12 ianuarie 1975 a Vl-a

ediție a Campionatului mondial 

universitar de handbal masculin

înscrie, alăturiComplexul polisportiv „Sport și 
de alte acțiuni concrete stabilite 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie-2 martie 1973, ca una dintre prin
cipalele măsuri menite să contribuie la cuprinderea sistematică 
a populației într-o activitate organizată de practicare a exer- 
cițiilor fizice și sportului. Complexul are un regu
lament întocmit pe baza consultării unui mare număr de spe
cialiști, care conține probe și norme de largă accesibilitate, a- 
cordindu-se intiietate acelora care favorizează dezvoltarea fizică 
armonioasă, menținerea sănătății, creșterea capacității de muncă 
și petrecerea timpului liber in mod util și plăcut, potrivit posi
bilităților fizice și dorințelor participanților. Din aceste scopuri 
rezidă și importanța de ordin național a Complexului polisportiv 
„Sport și sănătate11, necesitatea ca organele care răspund de 
buna lui desfășurare să-i acorde atenția și sprijinul pe care le 
reclamă.

Alături de celelalte manifestări 
înscrise în bogatul program al 
Zilelor culturii din R. D. Ger
mană. a figurat și o expoziție 
de artă plastică militantă al că
rei vernisaj a avut loc marți la 
amiază la Muzeul de Artă al 
ReDublicii Socialiste România. 
Cele aproape 100 de lucrări de 
pictură și grafică prezentate aici 
poartă semnăturile a patru mari 
artiști din prima jumătate a se
colului al XX-lea : Otto 
Otto 
Hans 
tează 
gerea 
tori, 
artei 
huit 1 
ficii j 
rilor 
plastice, 
expozanți reprezintă, 
imoortante mărturii despre e- 
poca dintre cele două războaie 
mondiale și gravele ei probleme 
sociale, interpretate de pe nozi- ’ 
țiile unor creatori militanți.

La festivitatea inaugurală, 
criticul de artă Ion Frunzetti. 
vicepreședinte al Uniunii artiș
tilor plastici, și artista Lea 
Grundifi. președinte de onoare 
al Academiei de arte din Ber
lin. membră a delegației cultu
rale care ne vizitează țara, au 
subliniat valoarea deosebită a 
acestei expoziții, contribuția pe . 
care este menită să o aducă la 
mai buna cunoaștere a creațiilor 
spirituale din România și R.D. 
Germană.

în asistență, la vernisaj, se 
aflau Dumitru Ghișe, vicepre-

Dix. 
Griebel. George Grosz și 
Grundig. Expoziția facili- 

. publicului român înțele- 
i felului în care acești crea- 
continuatori ai tradițiilor 
revoluționare, au contri- 

la evoluția picturii și gra- 
germane. la sporirea valo- 

expresive ale imaginii 
Operele celor patru 

totodată,

Finala concursului

„Mîini măiestre //

La Sibiu, se desfășoară in 
aceste zile finala ediției a 
Vl-a a concursului „Mîini 
măiestre" pentru meseriile 
de filatori și țesători. Orga
nizat de Comitetul Central 
ai U.T.C. în colaborare cu 
Ministerul Industriei Ușoare 

Uniunii Sin-și Comitetul 
dicatelor din întreprinderi
le industriei 
cursul 
curenți, 
mai destoinici muncitori, ti
neri și tinere, din toate în
treprinderile din țară de in
dustrie ușoară cu acest pro
fil. La fazele județene au 
participat circa 20 000 tineri 
și tinere, din care au fost 
selectați cei mai pricepuți și 
harnici muncitori care au ob
ținut rezultate deosebite in 
producție. Programul con
cursului mai cuprinde, de a- 
semenea. și o consfătuire cu 
activul U.T.C. din întreprin
derile de industrie ușoară la 
care participă 160 de dele
gați.

ușoare. 
reunește 115 

reprezentînd
con- 
con- 

cei

ȘT. DORGOȘAN

culturii
Germană'1
ședințe al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Constan
tin Potîngă, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, personali
tăți ale vieții culturale și artis
tice, un numeros public.

Au fost de față, de asemenea, 
Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București, alți 
membri ai corpului diplomatic, 
precum și ai delegației, conduse 
de Wilfried Maass, adjunct al 
ministrului culturii din R.D.G., 
care ne vizitează țara.

★
După cele două titluri din re

pertoriul clasic, Opera Germană 
de Stat din Berlin a prezentat 
marți seara, în cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în țara 
noastră, o lucrare din creația 
contemporană a genului : opera 
„Nasul11 de Dmitri Șostakovici. 
Scrisă de compozitorul sovietic 
in anul 1927. opera are la bază 
cunoscuta nuvelă cu același titlu 
a lui N. V. Gogol. Montarea 
acestei opere complexe pe sce
na berlineză a solicitat — după 
cum declara la o recentă confe
rință de presă directorul gene
ral al Operei, Hans Pischner — 
o însemnată investiție de efort 
și dăruire din partea tuturor 
compartimentelor artistice și 
tehnice ale instituției. Cei care 
și-au. înscris numele pe generi
cul spectacolului berlinez sînt 
regizorul Erhard Fischer, picto
rul scenograf Wilfried Werz. di
rijorul Heinz Fricke și o echipă 
de valoroși interpreți în frunte 
cu Reiner Siiss, interpretul ro
lului principal.

Publicul român a aplaudat 
cu căldură acest nou spectacol 

' al Operei Germane de Stat din 
Berlin.

situația nuLa Iași 
deloc mulțumitoare. Din 
șase 
doar într-una tinerii au parti
cipat la primele probe prevăzute 
în regulamentul concursului. Si
gur, in primul rind, ne-au intere
sat cauzele acestei stări de lu
cruri neplăcute, ale delăsării și 
dezinteresului nepermise, după 
părerea noastră, ce se manifestă 
în întreprinderile ieșene în ceea 
ce privește buna desfășurare a 
complexului. Una din principa
lele cauze este necunoașterea 
de către organele investite în 
întreprinderi cu atribuții în do
meniul sportului a complexului 
„Sport și sănătate". Am aflat la 
C.J.E.F.S.-Iași că s-a făcut o in
struire în acest domeniu. Victor 
Brînză, secretarul comitetului 
U.T.C. al Combinatului de fibre 
sintetice Iași, îmi confirmă că a 
participat la o instruire, că, ia
tă, chiar el a trecut cîteva din 
probele complexului împreună 
cu membrii activului municipal 
U.T.C. „Și în întreprindere am 
organizat diferite activități spor
tive, numai trecerea probelor 
complexului am amînat-o“. 
tr-adevăr, s-au organizat : 
campionat de fotbal, unul 
șah, unul de tenis de masă, 
tul de tenis de cîmp. Erau 
atitea prilejuri ca tinerii să 
deplinească și unele norme pre
văzute în regulamentul comple
xului amintit. însă aceste prile
juri nu au fost folosite. Altfel stă 
situația la întreprinderea me
talurgică. Dumitru Nechita, se
cretarul comitetului .U.T.C., îmi 
spune : „Parcă am auzit de com
plexul polisportiv Sport și să
nătate11... La radio, sau în zia
re... Nu-mi mai aduc bine 
aminte !“. Constantin Răzleț, șe
ful sectorului Sport, turism și 
pregătire militară din cadrul

întreprinderi
este 
cele 

vizitate,

în- 
un 
de 
al- 
tot 
în-

TRASEE TURISTICE
TIMIȘORENE

Cîteva excursii cu 
lemă. inițiate de A- 
genția B.T.T. a jude
țului Timiș, conti
nuă să se bucure de 
o apreciere deosebi
tă din partea tineri
lor. Cele mai solici
tate trasee sînt „Pe 
urmele comuniștilor 
și uteciștilor bănă
țeni", care unesc o- 
biective legate de 
evocarea luptătorilor 
pentru idealurile so
cialismului din peri
oada greu încercată 
a ilegalității. Un ase
menea itinerar, cu 
vizitarea monumen
tului ridicat în me
moria lui Ștefan 
Plavăț, la Reșița, și 
a caselor memoriale 
și plăcilor comemo
rative de la Ca
ransebeș, Lugoj, au 
ales la sfirșitul săp-

tăminii trecute, gru
purile de uteciști ai 
întreprinderilor Elec- 
trobanat și Electro
motor, ai unor licee 
timișorene.

începutul anului 
școlar a sugerat or
ganizatorilor un gen 
de excursii cu dedi
cație specială. Aces
tea se referă la tu
rul municipiului Ti
mișoara. pentru cu
noașterea de către e- 
levii anului I de la 
scoli profesionale și 
licee, veniți din alte 
județe, a principale
lor obiective social- 
economice, culturale, 
turistice. Primele 
grupuri au fost con
stituite din elevii 
Liceului industrial 
de construcții civile 
si ai Grupului șco
lar M.I.U. Pe întreg

parcursul anului de 
invățămint, 
respectivi vor 
ficia de 
excursii.

Același scop 
noașterea municipiu
lui reședință de ju
deț, au în vedere și 
excursiile întreprin
se eu uteciștii din 
mediul rural. Tot
odată, se organizea
ză, în exclusivitate 
pentru această cate
gorie de tineri, cite 
trei spectacole de 
teatru. Beneficiari, 
deocamdată. peste 
2 000 de tineri din 
comunele Recaș, To- 
polovățu Mare. Be- 
iing. Chizătău. Făget, 
Ortișoara, Lenau- 
heim, Cărpiniș și al
tele.

elevii 
bene- 
aceste

cu-

V. R.

Comitetului municipal Iași, ne 
conturează o altă cauză care im
pietează asupra declanșării tre
cerii probelor complexului. „Este 
vorba — ne spune dînsul — de 
acea dualitate a răspunderii — 
sindicat și U.T.C. — care se 
soldează uneori cu... pasarea răs
punderii. Trebuie ca și in aceas
tă direcție colaborarea dintre 
cei doi factori să se facă sim
țită. Cred că unele co
mitete U.T.C. din Întreprinderi 
nu au sprijinit suficient pe pre
ședinții asociațiilor sportive in 
organizarea desfășurării com
plexului polisportiv „Sport și să
nătate". Nu în sarcina cui cade 
vina, ci doream să aflăm și mo
dul în care amintita colaborare 
duce la 
crurilor. 
esențial

o
intilnit și la 
pentru prelucrarea 

plastice, și la

U.T.C. cu activitățile spor- 
Cum am procedat ? Mai 
am popularizat, prin afi- 
la locuri vizibile, regula- 

cu
pregătire

buna organizare a lu- 
Acesta este 

care trebuie 
realitate.

aspectul 
să devină 
Dezinteres 
întreprin- 

ma-
Țesăto- 

ca

aici 
am 
derea 
selor
ria de mătase „Victoria", 
și la întreprinderea de tricotaje 
„Moldova", unități industriale 
cu mii de uteciști care, pină în 
prezent, nici nu au aflat că e- 
xistă acest complex polisportiv.

Motivele puerile pe care ni le-au 
oferit drept explicații cei răs
punzători de buna desfășurare a 
sportului de masă in întreprin
derile respective nu rezistă la o 
examinare atentă. Afirmăm a- 
ceasta deoarece, acolo unde a 
existat preocupare, s-au obținut 
rezultate bune. Singura întreprin
dere în care s-a trecut hotărît la 
acțiune este întreprinderea me
canică „Nicolina". Aici, greută
țile în organizare, inerente, au 
fost, in parte, depășite. Constan
tin Danielescu, organizator de 
competiții al Clubului muncito
resc „Nicolina", ne spune: „Am 
colaborat, ca întotdeauna, cu re
prezentantul U.T.C., Vaslle 
Ichim, responsabilul din comi
tetul 
tive.
întii 
șare
mentul complexului. Apoi, 
diferite prilejuri — 
militară, competiții sportive in
tre secții, crosuri ale tineretului 
etc. — am organizat și trecerea 
unora dintre probele prevăzute 
in cadrul complexului. Este o 
metodă bună, deoarece avem po
sibilitatea să-i găsim pe tineri 
adunați. Recomand și celorlalți 
folosirea acestei metode, de fapt 
folosirea oricărui prilej pentru 
trecerea probelor complexului 
„Sport și sănătate". Cred că nu
mai așa se vor putea obține re
zultate bune. Noi, pină in pre
zent am reușit să trecem cu ele
vii școlii profesionale tutelate 
de întreprindere cîteva dintre 
probele acestui complex. Pe ur
mă am organizat concurșuri 
pentru ucenici. In prezent am 
început organizarea trecerii 
probelor pentru ceilalți munci
tori".

Complexul polisportiv „Sport și sănătate" pentru a nu rămîne 
în anonimat are nevoie de efortul continuu și constant al pre
ședinților de asociații sportive și al responsabililor cu sportul din 
cadrul comitetelor U.T.C. din întreprinderi — factori răspunză
tori de această activitate sportivă de interes național, cei meniți 
să fie principalii animatori, in general, ai sportului. Vom reveni 
în următoarele săptămîni, pentru a constata ce s-a făcut după 
recepționarea acestui semnal critic.

TEODOR POGOCEANU

Fotbal
pe micul ecran

• Miercuri 25 septembrie : 
ora 18,00 = Fotbal : BUL
GARIA — ROMANIA. Tran
smisiune directă de la Sofia.
• Simbătă 28 septembrie : 
ora 16,00 = Fotbal : Steagul 
Roșu Brașov — A.S.A. Tîrgu 
Mureș (divizia A). Transmi
siune directă de la Brașov.
• Duminică 29 septembrie : 
ora 14,00 = Fotbal magazin : 
Danemarca — Spania. Aus
tria — Țara Galilor, Norve
gia — Irlanda de Nord, Po
lonia — R.D.G., Elveția — 
R.F.G. și Suedia — Olanda. 
Selecțiuni înregistrate de la 
Copenhaga, Viena, Oslo, Var
șovia, Basel și Stockholm.

• Pe terenul clubului Steaua 
ș-a disputat ieri după-amiază 
intilnirea internațională amicală 
de handbal dintre echipele mas
culine Steaua București și 
DHFK Leipzig (R. D. Germană). 
Handbaliștii români au terminat 
învingători cu scorul de 20—10 
(7-2).

• Campionatul republican de 
pentatlon modern a programat 
ieri în sala Floreasca din Ca
pitală proba de scrimă, ciștiga- 
tă de Constantin Călina (Olim
pia), cu 1 185 puncte.

• Au luat sfirșit campionate'l 
naționale de ienis, desfășurate 
pe terenurile clubului sportiv 
Progresul din Capitală.

în ultima finală disputată — 
cea a probei de dublu mixt — 
titlul de campion republican a 
fost cîștigat de cuplul Virginia 
Ruzici—Traian Marcu, care a 
întrecut cu 3-6, 6-2, 6-4 pere
chea Mariana Simionescu—Se
ver Mureșan,

Tara noastră— 
gazda unei 

competiții de mare 
anvergură

între 4 și 12 ianuarie 1975, în 
tara noastră, se va organiza cea 
de-a Vl-a ediție a Campionatu
lui mondial universitar de hand
bal masculin. Este pentru prima 
oară cînd țara noastră găzdu
iește o întrecere internațională 
de handbal de asemenea impor
tantă. Ieri, la Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa1' 
din Capitală a avut loc prima 
reuniune in vederea organizării 
acestei competiții de mare an
vergură. Au luat parte repre
zentanți ai U.T.C., U.A.S.C.R., 
M.E.Î. și Federației române de 
handbal. Au fost convocați, de 
asemenea, handbaliștii care fac 
parte din lotul național univer
sitar. Iată lista acestora : Orban, 
(Steaua), Banciu și Vasilache 
(Univ. București) — portari ; 
Birtalan, Voina, Stockl, Drăgă- 
niță, Tudosie (Steaua), Roșu, 
Baican, Szabo, Mintiei, Bocan 
(Univ. București), Dan Marin, 
Ștef, Cosma (Dinamo), Tase, O- 
daie (Știința Bacău), Oros. Bota 
(„U“ Cluj), Neagu (C.S.U. Ga
lați) și Folker (Politehnica Timi
șoara). De pregătirea lotului se 
ocupă antrenorul Eugen Trofin, 
ajutat îndeaproape, in unele pe
rioade, de antrenorul federal 
Nicolae Nedef. Pregătirea re
prezentativei studențești este e- 
șalonată în patru etape distincte, 
fiecare urmărind perfecționarea 
tehnico-tactică și asigurarea unui 
potențial fizic corespunzător. 
Totodată, în cadrul acestei reu
niuni s-a subliniat că obiective
le instruirii — ce se va desfășu
ra intr-un climat de muncă, răs
pundere și disciplină — pentru 
această perioadă se corelează cu 
cele ale echipei naționale — 
campioană mondială — în sen
sul că se vor urmări randamen
tul valoric și verificarea unor 
jucători ce sint cuprinși in re- • 
prezentativa studențească în ; 
condițiile unor jocuri cu adver
sari de mare valoare în perspec
tiva alcătuirii viitoarei echipe o- , 
limpice. Printre aceste acțiuni 
menționăm turneul de la Tbilisi 
(1—5 decembrie), dubla întilni- 
re cu echipa Elveției (12—14 de
cembrie) și cu echipa R. D. Ger
mane (17—22 decembrie). Pro
gramul — beneficiind de exce
lente condiții asigurate de , 
U.A.S.C.R., M.E.Î — este astfel 
alcătuit incit să se încadreze în 
realizarea obiectivului final, 
pregătirea la cel mai înalt ni
vel pentru cucerirea titlului de .. 
campioni mondiali universitari. ■ 
întrecerile se vor desfășura in : 
următoarele localități din țară : 
Iași, Cluj, Galaji, Timișoara, Pi
tești. Ploiești și București. Par
ticipă 16 echipe, stabilite de co
mun acord de către forul orga
nizator — U.A.S.C.R. — și 
F.I.S.U.

Pină în prezent și-au a- 
nunțat participarea reprezenta
tivele studențești de hand
bal masculin din „următoarele 
țări : Elveția, Japonia. R.F.G., ' 
U.R.S.S., Spania, Polonia, Iugo
slavia, Khmer, Italia, Israel, 
Suedia și, bineînțeles, România. ' 
Confirmări parțiale au sosit din ' 
R. D. Germană, Cehoslovacia, 
Bulgaria și Franța.

Iată performanțele dobîndite . ■- 
de echipa noastră la edițiile: 
precedente ale competiției i pri- , 
ma ediție, în 1963 — Suedia, la
cul 3 ; la următoarea ediție, a 
doua, n-a participat ; ediția a 
IlI-a (1969) în R.F.G. — locul 
3 ; ediția a IV-a (1971) *- Ceho
slovacia, tot locul 3 ; ediția a 
V-a Suedia (1973) — locul I și. > 
cucerirea titlului suprem pe ' 
care, sperăm să-l mențină, in ‘ 
continuare.

V. CABULEA

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI
IN SPRIJINUL TINERILOR CARE SE PREGĂ

TESC PENTRU ADMITEREA IN iNVĂȚĂMÎN- 
TUL SUPERIOR

Universitatea populară București 
organizează în anul de invățămint 1974/75 

următoarele cursuri:
• FILOZOFIE ȘI SOCIALISM ȘTIINȚIFIC
• ECONOMIE POLITICA
• ISTORIA ROMÂNIEI
• LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA
• MATEMATICA
• FIZICA
a) Pentru admitere la Facultatea de fizică și in invățămîn- 

tul tehnic superior
b) Pentru admitere in invățămîntul medical superior
• CHIMIE
a) Pentru admitere în invățămintul tehnic superior, in in- 

vățămintul universitar (facultățile de chimie, geologie și 
biochimie), în invățămintul superior de medicină (Fa
cultatea de farmacie), în invățămîntul superior agricol 
(facultățile de agricultură, horticultură, zootehnie, me
dicină veterinară).

b) Pentru admitere în invățămîntul superior de medicină 
(facultățile de medicină generală, pediatrie, stomatolo
gie), invățămintul tehnic superior — institute pentru 
subingineri.

• ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA OMULUI
• PSIHOLOGIA
• LIMBA Șl LITERATURA ENGLEZA
• LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ
• LIMBA ȘI LITERATURA RUSA
• INIȚIERE IN INFORMATICA
înscrierile au loc la sediul U.P.B. B-dul Nicolae Bălcescu 

nr. 18 (Sala Dalles), în limita locurilor disponibile, zilnic in
tre orele 12—19,30, in perioada 27 sept.—15 oct. a.c.

iată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, 
ARIA cu diagonala de '47 cm., OPERA, SATURN, DIANA cu 
diagonala de 59 cm, și ASTRONAUT cu diagonala de 65 cm. 
Prezentate în casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, 
televizoarele au o mare stabilitate în funcționare, imagine și 

sunet de calitate.
De vînzare și cu plata în rate lunare.

întreprinderea de turism Hoteluri 
și restaurante București

Vă invită să participați la excursiile organizate in fiecare 
duminică, cu plecări din marile cartiere bucureștene :

• PIAȚA PALATULUI R.S.R. (Restaurantul 
Cina) Poiana Brașov ora 7.

• DRUMUL TABEREI (Cinema Favorit) Cim- 
pulung-Voina ora 6,30.

• BERCENI (Bd. Metalurgiei, Centrala Tele
fonică) Cheia și Poiana Brașov ora 6,30.

• TITAN (din fața restaurantului Miniș) spre 
Cheia, ora 6,30.

Costul excursiei se achită direct la autocar.

Mtâtâfr LOZ ÎN PLIC.

i.A serulecese 
AFLĂ/N FÎNZAAE 
SE GĂSESC SI
C/ȘT/6UE/DE 
30.000LE/ S7 
40.000LE/ *

NUMAI OUE JOACĂ POATE CÎSTîGA!-- - •

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

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

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

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

solvent! de liceu), cu durata de 15 zile, vîrsta 18—45 ani. 
fără antecedente penale.

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

Durata cursului :
— 18 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 CURSANȚII BENEFICIAZĂ DE :

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

prevederilor Decretului 307/1971. pentru conducătorii de vehicule.
Doritorii se vor adresa la biroul invățămint 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 in 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 Galati nr. 
216, telefon : 11. 39. 20.
întreprinderea dispune de un parc nou de autovehicule. 
Șolicilanții beneficiază de incadrarea intr-o categorie supe
rioară de retribuire, conform noilor limite îmbunătățite.
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Solidari cu cauza 
dreapta a poporului

UE PESTE HOTARE
mozambican Sub semnul relațiilor

Tovarășului Samora Moises Machel
Președintele Frontului de Eliberare din Mozambic

de prietenie și colaborare
Instaurarea Ia 20 septembrie a guvernului de tranziție, mo-, 

«ambicano-portughez, cu participarea majoritară și sub condu
cerea'Frontului-de Eliberare din Mozambic, îmi oferă plăcutul 
psilej ca. în numele poporului român, al Partidului Comunist 
Român, cit’ și al meu personal, să vă transmit dumneavoastră, 
tuturor combatanților FRELIMO,, întregului popor mozambican 
prieten, cele mai călduroase felicitări și urări de noi succese 
pe calea dobîndirii independenței naționale, a progresului • eco- ■ 
nomic și social, pentru înflorirea și prosperitatea națiunii mo- 
zambicane.

Comuniștii români, întregul popor român, văd în acest gu
vern de tranziție, a cărui instaurare a avut loc. in preajma celei 
de-a X-a aniversări a Zilei declanșării luptei armate în Mo- 
zambic_de către FRELIMO, un mare succes al luptei eroice, pli
ne de jertfe a poporului din Mozambic pentru înlăturarea asu
pririi coloniale, împotriva politicii imperialiste de discriminare 
rasială, dominație și dictat, un pas important spre dobîndirea 
independenței sale naționale depline.

Folosesc această ocazie pentru a vă asigura că vom acorda în 
continuare întregul nostru sprijin luptei drepte a poporului mo
zambican pentru realizarea aspirațiilor sale de libertate, pace și 
progres și ne reafirmăm. încrederea că relațiile bune,, de strînsă 
prietenie și fructuoasă solidaritate și colaborare, existente între 
Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare din Mozam
bic,, se vor dezvolta tot mai mult, că se vor dezvolta noi relații 
de colaborare economică, în interesul popoarelor noastre, âl 
forțelor care luptă'împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru o .lume mai dreaptă și mai bună.

dintre P.C.R
Președintele losip Broz Tito

și U.C.I
a .

Ștefan Andrei
primit pe tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenfei Sale Domnului Joachim Chissano
Prim-ministru al guvernului de tranzifie din Mozambic

Cu ocazia numirii dv. în înalta funcție de prim-ministru al 
guvernului de tranziție din Mozambic, am deosebita plăcere de 
a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de succes 
în nobila dv. misiune de servire a intereselor poporului mo
zambican prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate 
și colaborare, statornicite atit de fericit între Partidul Comunist 
Român și Frontul de Eliberare din Mozambic, vor constitui un 
exemplu și un stimulent în dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare intre guvernele noastre, spre binele și fericirea 
ambelor noastre popoare, pentru cauza păcii și înțelegerii inter
naționale.

MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

s-a
n istoria 
ciumată a 
zambicului 
înscris definitiv, 
ca un moment 
peste care tim

pul nu va putea să aștearnă 
uitarea, ziua aceea de sep- 
t-.abrie 1964 cind patrioți fa- 
cind parte din FRELIMO 
au declanșat lupta armată 
menită să aducă libertatea și 
independența țării lor. Un 
deceniu a trecut de atunci și, 
ca in fiecare an, la 25 sep
tembrie, evocăm acest mo
ment bogat in semnificații.

Prin lupta sa curajoasă, 
prin spiritul de sacrificiu și 
fermitatea de care a dat do
vadă in cele mai grele îm
prejurări, poporul Mozambi- 
cului, avind in fruntea sa 
FRELIMO, a repurtat ră
sunătoare biruințe. Eroismul 
de pe cimpul de luptă a 
fost încununat prin strălu
cita victorie reprezentată de 
încheierea acordurilor de la 
Lusaka, care prevăd că 
Mozambicul va dobindi in
dependența deplină la 25 iu
nie 1975 și de instalarea 
guvernului de tranziție in 
care FRELIMO deține func
ția de prim-ministru și 
majoritatea portofoliilor mi
nisteriale. Instalarea acestui 
guvern reprezintă un pas de 
însemnătate istorică pe calea 
spre dobîndirea independen
ței naționale depline, o biru
ință atît a poporului mozam
bican, cit și a poporului por
tughez care, punind capăt 
salazarismului, pășește pe un 
drum nou. Desigur, n-au fost 
eliminate toate dificultățile, 
după cum a dovedit-o eșuata 
tentativă de puci de Ia Lou- 
rențo Marques. Dar întrea
ga evoluție a evenimen
telor a demonstrat caracte
rul ireversibil al eliminării 
colonialismului. Poporul Mo- 
zambicului este ferm decis 
să-și făurească o viață cu a- 
devărat liberă și prosperă, 
să înlăture consecințele tre
cutului colonial. Președintele 
FRELIMO, Samora ■ Machel, 
sublinia că „FRELIMO este 
angajat într-o acțiune revo-

tuționară pentru stabilirea 
unei democrații populare și 
in întreaga țară vor fi intro
duse munca colectivă și un 
climat deschis de critică și 
autocritică".

Tinăra generație. întregul 
popor român, salută cu pro
fundă satisfacție succesele 
istorice ale poporului din 
Mozambic. In acest moment 
în care se pune capăt celor 
aproape 500 de ani de stăpî- 
nire portugheză și cind in 
istoria Mozambicului incepe 
un capitol nou, poporul nos
tru iși afirmă bucuria, pro
funda satisfacție fată de mă
reața victorie repurtată de 
FRELIMO. Partidul și statul 
nostru au acordat mișcării 
de eliberare din Mozambic, 
ca și de pretutindeni, un 
sprijin constant încă de la 
inceput, pe multiple planuri: 
politic, diplomatic și mate
rial. O expresie a solidari
tății militante 
socialiste cu 
luptător a 
semnarea în iunie 1973 
către președintele 
Ceaușescu și Samora Machel 
a Comunicatului comun — 
primul act oficial cu carac
ter internațional încheiat de 
exponenții autentici ai lup
tei de eliberare a poporului 
mozambican. Sub semnul a- 
celeași solidarități s-au în
scris și înființarea la Bucu
rești a unei reprezentanțe a 
FRELIMO. Legăturile dintre 
popoarele noastre au un fun
dament solid — prietenia lor 
este trainică, consolidată în 
lupta comună împotriva co
lonialismului si imperialis
mului.

Victoria FRELIMO este 
încă o dovadă că în zilele 
noastre nu există forță ca
pabilă să infringă lupta 
dreaptă a unui popor hotă
rit să fie singurul stăpîn al 
soartei sale. Transmitem po
porului din Mozambic urarea 
de a duce pînă la deplina 
biruință cauza sa dreaptă, 
de a-și realiza nobilele sale 
aspirații.

M. RAMURA

a României 
Mozambicul 

reprezenlat-o 
de 

Nicolae

La 24 septembrie, tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugos 
lavia, l-a primit ,pe tovarășul 
Ștefan Andrei, '. secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al U.C.I., face o vizită de prie
tenie în R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej, tovarășul Ște
fan Andrei a inmînat un mesaj

Cursul ascendent

personal și a transmis un salut 
călduros din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
lui Iosip Broz Tito.

Mulțumind, tovarășul Iosip 
Broz Tito, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut și cele mai bune urări.

★
In aceeași zi,1 tovarășul Ste

fan Andrei s-a întîlnit cu Stane 
Dolanț, secretar al Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.

într-o atmosferă de caldă 
prietenie, s-au discutat proble
me privind dezvoltarea relații
lor de colaborare între P.C.R. si 
U.C.I. și s-a procedat la un 
schimb de păreri în probleme 
de interes comun.

R.P. CHINEZĂ : Hidrocentrala Huanluntan, din provincia Hu 
peh, intrată recent în funcțiune.

Ankara: destrămarea
coaliției guvernamentale

Ankara cunoaște o 
criză de guvern care 
nu aparține catego
riei neprevăzutului. 
Destrămarea coaliției 
guvernamentale n-a 
surprins lumea poli
tică din capitala turcă. 
Conviețuirea pe băn
cile guvernamentale a 
două partide cu o- 
biective dificil de con
ciliat îngăduia să se 
întrevadă acest final.

si Kuweit

Vizita oficială 
a președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
așteptată 

cu multă plăcere

Emirul Kuweitului, Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, l-a pri
mit marți pe ambasadorul 
României în această țară, 
Constantin Căruntu. Cu a- 
cest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis șefului statului 
kuweitian 
ședintelui 
România, 
Ceaușescu, 
și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de 
prosperitate și pace poporului 
kuweitian prieten.

Mulțumind călduros pentru 
mesaj, emirul statului Kuweit 
a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România un salut de caldă prie
tenie și respect, precum și cele 
mai sincere urări de succes în 
activitatea de înaltă răspunde
re desfășurată în interesul po
porului român, al păcii și în
țelegerii internaționale, arătînd 
că așteaptă cu multă plăcere 
vizita oficială în Kuweit a șe
fului statului român.

în cadrul convorbirii, 
șurată într-o atmosferă 
dială, au fost reliefate 
relații existente între România 
și Kuweit, precum și dorința 
comună de a dezvplta și diver
sifica colaborarea și cooperarea 
economică dintre cele două țări.

din partea pre- 
Republicii Socialiste 

tovarășul Nicolae 
un salut prietenesc

desfă- 
cor- 

bunele

• RECENTELE NEGO
CIERI DE LA BRUXELLES 
ale „celor nouă" asupra pre
țurilor agricole au scos în e- 
vidență și mai mult necesi
tatea revizuirii fundamen
tale a obiectivelor pieței co
mune agricole, a declarat, 
luni seara, purtătorul de cu- 
vint adjunct al guvernului 
de la Bonn, Armin Gruenc- 
wald.

După opinia exprimată de 
Gruenewald, „cei nouă" cer 
politicii agricole comune să 
răspundă unor sarcini care 
se exclud reciproc.

In încheiere, purtătorul de 
cuvînt a relevat că decizia 
luată săptămina trecută la 
Bruxelles de miniștrii agri
culturii ai C.E.E. de a se ma
jora cu cinci la sută prețu
rile agricole va fi examinată 
de cabinetul vest-german, 
în reuniunea sa de miercuri.

Dezbaterile
din Adunarea Generală 

a O.N.U.

• LA VIENA S-AU RELUAT 
marți negocierile privind redu
cerea forțelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa 
centrală. România este repre
zentată de o delegație condusă 
de Dumitru Aninoiu, ambasado
rul țării noastre in Austria.

In cadrul ședinței plenare 
care a deschis cea de-a IV-a 
rundă de negocieri, au luat cu- 
vîntul șefii delegațiilor Ceho
slovaciei. Canadei și Italiei.

• ÎN PREZENȚA DELEGA
ȚIILOR CRUCII ROȘII INTER
NAȚIONALE, la Nicosia a avut 
loc marți un nou schimb de 
prizionieri între comunitățile 
greacă și turcă din Cipru. In 
fața hotelului Ledra, au fost 
eliberați un număr de 260 ci- 
prioți greci și 286 ciprioți turci. 
Alți cinci ciprioți turci au fost 
eliberați în localitatea Larnaka, 
in sudul insulei.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henri Kissinger, este 
hotărit să continue contactele 
în Orientul Mijlociu — a decla
rat purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat, John 
King. Kissinger va întreprinde, 
în cea de-a doua săptămina a 
lunii octombrie, un turneu in 
Orientul Mijlociu, în cursul că
ruia va vizita Egiptul, Siria, 
Iordania și Israelul, a precizat 
purtătorul de cuvînt.

Punctele de referință : dezarmarea, dezvoltarea, 
decolonizarea și sporirea rolului O.N.U. în viața 
internațională

Problemele dezarmării, dezvoltării, decolonizării și sporirii ro
lului O.N.U. în viața politică internațională formează principa
lele puncte de referință în cadrul dezbaterilor de politică gene
rală din plenara Adunării Generale.

în discursul 
de externe al 
Hans-Dletrich 
liniat că țara 
ță în favoarea întăririi 
O.N.U. și îmbunătățirii posibi
lităților sale de acțiune. Vor
bitorul a subliniat, în continua
re, că R.F.G. se pronunță in 
favoarea îmbunătățirii rela
țiilor economice internaționale 
pentru adoptarea de măsuri con
crete pe calea destinderii și 
dezarmării în scopul ■ apărării 
păcii și securității lumii.

Mario Soares, ministrul 
externe al Portugaliei, a 
ciarat că vorbește in numele 
unui nou regim, clădit pe li
bertate și democrație, și care 
este angajat in procesul decolo
nizării și colaborării depline cu 
Națiunile Unite în înfăptuirea 
idealurilor și scopurilor înscrise 
în Carta O.N.U. Soares a su
bliniat că războaiele coloniale 
impuse de forțele reacționare 
au grăbit procesul de maturiza
re politică a poporului portu
ghez și a forțelor armate.

Ministrul de externe al Fin
landei, Ahti Karjalainen, a che
mat O.N.U, să acționeze rapid, 
eficient și intr-o manieră con
certată pentru soluționarea pro
blemelor majore acute care ii 
stau în față. A. Karjalainen a 
arătat că destinderea trebuie să 
genereze noi eforturi pentru 
progresul pe calea dezarmării, și 
în special a dezarmării nucleare, 
a creării de zone denuclearizate 
in lume, inclusiv în nordul Eu
ropei, și a stingerii focarelor de 
tensiune din diverse puncte ale 
globului.

Ministrul de externe al Uniu
nii Sovietice, Andrei Gromiko, 
a evidențiat că principala evo
luție pe plan mondial o repre
zintă, astăzi, faptul că domină 
destinderea și aspirația spre 
destindere. Pe continentul eu
ropean, a declarat el, „s-a con
turat, in ansamblu, perspectiva 
unui viitor pașnic, mai sigur".

Ministrul sovietic a menționat 
că trebuie să se treacă la fapte 
in. ce privește reglementarea in . 
Cipru, să se asigure respectarea 
suveranității, independenței și 
integrității teritoriale a statului 
cipriot și să se convoace, în 
acest scop, o. conferință interna
țională reprezentativă asupra 
Ciprului in cadrul O.N.U. El a 
arătat, de asemenea, că trebuie 
să fie reluate de urgență, lu-

său, ministrul 
R.F. Germania, 
Genscher, a sub- 

sa se pronun- 
rolului

de 
de-

crările conferinței de Ia Geneva 
pentru pacea în Orientul ■ Apro
piat, în vederea instaurării unei 
păci juste și trainice in această 
regiune a lumii.

Referindu-se la problemele 
europene, Andrei Gromîko a 
evidențiat necesitatea încheierii 
într-un termen cit mai scurt a 
conferinței pentru securitate și 
cooperare și a adoptării- de ho- 
tăriri la cel- mai înalt nivel 
care sa asigure viitorul pașnic 
al continentului european.

Ministrul sovietic a propus 
Adunării Generale un proiect 
de convenție internațională, de 
natură să scoată în afara legii 
folosirea în scopuri militare a 
mediului înconjurător.

• PRIMUL MINISTRU AL 
LIBANULUI, Takieddine 
Solh, a declarat luni seara, 
ziariștilor că guvernul său 
iși va prezenta demisia în 
cadrul ședinței săptăminale 
a cabinetului, programată 
pentru miercuri. El a preci
zat că, in această privință, 
au avut loc contacte perma
nente intre el și președintele 
Suleiman Frangieh.

Guvernul condus de pre
mierul Takieddine Solh a 
fost constituit in iulie 1973 
și a inregistrat primele sem
nale ale unei situații de criză 
în urma demisiilor prezen
tate săptămina trecută de 
ministrul economiei naționale 
și comerțului, Nazih Al-Biz- 
ri, și de ministrul muncii și 
problemelor ’sociale, Emile 
Rouhana Sakr.

Richard Nixon a fost 
spitalizat

• FOSTUL PREȘEDINTE AL 
STATELOR UNITE, ’Richard 
Nixon, a fost internat luni, la 
„Memorial Hospital Medical 
Center" din Long Beach, Cali
fornia. După cum a precizat 
medicul său personal, John C. 
Lungren, Richard Nixon a fost 
spitalizat pentru control și tra
tament ca urmare a recrudes
cenței flebitei pe care a con
tractat-o la piciorul sting, pre
cum și din cauza unei stări de 
oboseală.

„Memorial

Dezvoltarea cooperării culturale
intre popoarele Europei în spiritul

păcii, înțelegerii și respectului reciproc
în cadrul dezbaterilor de la Geneva s-a eviden

țiat contribuția activă a României
Luni, in subcomisia pentru cultură, sub președinția reprezen

tantului român s-a realizat o deplină unitate de vederi în ceea 
ce privește importanța dezvoltării traducerilor pentru adincirca 
cooperării între țările participante și o mai bună cunoaștere și 
înțelegere reciprocă între popoare.

'Delegații țărilor participante 
au recunoscut, in unanimitate, 
că trebuie depuse eforturi și 
mai mari în privința efectuării 
de traduceri din lucrări beletris
tice, ca și din lucrări reprezen
tând alte domenii ale activității 
culturale.

Conform textului convenit, o 
atenție deosebită va trebui -a- 
cordată lucrărilor scrise în limbi 
de mai mică circulație, pentru 
a se ajunge la micșorarea deca
lajelor existente și la o cunoaș
tere armonioasă a valorilor pro
duse de toate popoarele, fie ele 
mari sau mici.

Sint prevăzute, de asemenea, 
unele măsuri concrete, ca : sti
mularea unor legături mai sis
tematice între editurile intere
sate, depunerea de eforturi în 
vederea formării și perfecționă
rii traducătorilor, organizarea 
unui schimb permanent de liste 
de lucrări recomandate spre a 
fi traduse, susținerea activității

profesionale a traducătorilor și 
dezvoltarea cooperării dintre ei, 
întreprinderea de studii co
mune asupra mijloacelor de a 
dezvolta in viitor traducerile și 
difuzarea lor.

Măsurile asupra cărora s-a 
realizat acest acord reprezintă 
propunerile inițiale ale Româ
niei. Franței și Suediei, la care 
și-au adus contribuția și au de
venit coautoare delegațiile Ce
hoslovaciei, Finlandei, R.D. Ger
mane, R.F. Germania. Italiei, 
Olandei și U.R.S.S.

Schimbul de păreri realizat cu 
acest prilej a scos in evidență, 
printre altele, contribuția activă 
a țării, noastre la desfășurarea 
procesului de redactare, spiritul 
constructiv de care dă dovadă 
și participarea concretă la găsi
rea de soluții acceptabile tuturor 
statelor participante, menite să 
dezvolte cooperarea culturală 
între popoarele Europei în spi
ritul păcii, înțelegerii și respec
tului reciproc.

eclarația fusese 
categorică: „Co
aliția Partidului 
republican al po
porului și Par
tidului salvării 

naționale va fi constituită 
pqntru patru ani". Fiazaa- 
parținela Iui Necmettin 
bakan, liderul grupării 
mice. Dar coaliția n-a 
zistat patru ani. După _ 
mai mult de șapte luni, di
vorțul s-a produs. Un di
vorț definitiv ce presupune 
ruperea tuturor punților 
care ar putea duce la o re
conciliere. în irealitate, for
marea coaliției fusese în
tâmpinată cu scepticism. 
Conlucrarea dintre Partidul 
republican al poporului — 
grupare ce se reclamă de 
centru-stînga, cu obiective 
social-democrate și Partidul 
salvării naționale — forma
țiune cu oipțiuni conserva
toare, impregnată de rigidi
tăți religioase părea de la 
început sortită unor mo
mente dificile. Armonizarea 
pozițiilor atât în probleme 
fundamentale cit și in cele 
secundare se anunța com
plicată. Biilent Ecevit. lide
rul Partidului republican al 
poporului, nu a avut o altă 
soluție. Partidul său a fost 
marele învingător al alegeri
lor din octombrie 1973 dar 
această victorie incontesta
bilă nu i-a asigurat supre
mația parlamentară indis
pensabilă formării unui gu
vern stabil. Niciunul 
partide n-a dispus de 
joritiatea necesară și 
după o prelungită negociere 
s-a ajuns la formarea unui 
guvern al P.R.P. și P.S.N. 
Cei doi parteneri au putut 
măsura curînd distanța care 
îi separă. Dezbaterea pri
vind amnestierea generală 
a dus la deplasarea unor 
voturi ale P.S.N. spre cele 
ale Opoziției, ceea ce a pro
vocat eșecul proiectului 
vernamental. Deputați 
partidului islamic s-au 
solidarizat de deciziile 
vernului și in privința 
doptării unor măsuri econo
mice și sociale. Naufragiul 
coaliției devenise inevitabil 
în pofida declarațiilor care 
consemnau dorința de a de
păși „criza de încredere". 
Momentul acestui naufragiu 
a fost aminat de criza ci
priotă. Evenimentele din 
insulă obligau la păstrarea 
aparențelor. Totuși o serie 
de intervenții publice extre
miste ale lui Necmettin Er
bakan contraveneau liniei 
adoptate tic guvern. Condu-

Er- 
isla- 

re- 
ceva

din 
ma- 

astfel

gu- 
ai 

de- 
gu- 
a-

cătorul grupării religioase 
s-a pronunțat pentru împăr
țirea sau ocuparea integrală 
a Ciprului, poziție care nu 
fusese adoptată de către gu-. 
vern ca și de celelalte par
tide din Medjlis. în mod e- 
vident Erbakan se arăta ne
liniștit de creștereea popu
larității premierului Ecevit, 
de audiența lui crescîndă în 
opinia publică turcă. A în
cercat să-i diminueze rolul 
în adoptarea unor decizii 
militare, să-l prezinte drept 
ezitant în momente hotărî- 
toare. Premierul ia replicat : 
divergentele au apărut la lu
mina zilei. Coaliția nu mai 
putea supraviețui. Demisia 
s-a produs in legătură cu 
proiectul unei vizite scandi
nave a premierului și cu 
problema asigurării interi
matului șefiei guvernului. 
Ecevit a refuzat să cedeze 
și coaliția s-a destrămat.

Premierul demisionar a 
primit misiunea de a ferma 
un nou guvern. S-ar părea 
că Ecevit dorește să se re
curgă la noi alegeri, convins 
fiind că un scrutin in actua
lele condiții i-ar asigura o 
majoritate confortabilă. 
(„Scopul lui Ecevit, potrivit 
cercurilor politice din An
kara. este actualmente de a 
organiza noi alegeri cit mai 
repede posibil" t— scrie 
FRANCE PRESSE). Pentru 
a obține organizarea de noi 
alegeri este necesar asenti
mentul celorlalte partide din 
Medjlis, adică formarea unei 
majorități favorabile ideii 
alegerilor anticipate. Dar ce
lelalte partide par mai puțin 
dispuse să se lanseze intr-o 
aventură electorală, conștien
te fiind de influența cres
cîndă a grupării lui Ecevit. 
Rămîn două posibilități : 
coaliție cu o formație 
decît Partidul salvării 
tionale sau un guvern 
noritar. Un eventual parte
ner ar putea fi Partidul de
mocrat care dispune de 42 
deputați (Partidul șațyării 
naționale are 49 deputați). 
Partidul democrat nu se a- 
rată, însă, grăbit în convo
carea la urne a alegătorilor. 
Va prefera în acest caz E- 
cevit o formulă minoritară ?

Cercurile politice din An
kara malnifestă preocupare 
față de posibilitatea prelun
girii crizei de guvern intr-un 
moment în caire dosarul ci
priot presupune opțiuni cla
re, de perspectivă ale Tur
ciei. Biilent Ecevit a subli
niat că Turcia „are nevoie 
de un guvern stabil în spe
cial în actuala conjunctură 
a crizei cipriote". Imperati
vul stabilității nu este de
terminat iium?,i de rațiuni 
de politică externă, ci șl de 
evoluția situației economice, 
de multitudinea problemelor 
de ordin intern. Consultările 
febrile din capitala turcă se 
desfășoară sub semnul unor 
dificultăți certe.

o 
alta 
na- 
mi-

EUGENIU OBREA

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCA
ÎN SIRIA

• ÎN SALA DE EXPOZI
ȚII A MUZEULUI NAȚIO
NAL DIN ALEP, in prezența 
ministrului sirian al culturii 
și orientării naționale, Fawzi 
Khayali, a avut loc vernisa
jul expoziției de pictură 
românească contemporană. 
Au participat directorul Cen
trului cultural arab din lo
calitate, oameni de știință, 
cultură și artă, membri ai 
Ambasadei române de la Da
masc, un numeros public.

Zăpadă in Italia
• PENTRU PRIMA OARA 

IN ACEST SEZON și destul de 
timpuriu in raport cu data obiș
nuită, prima zăpadă a căzut pe 
colinele din Vale d’Aosta, în 
nordul Italiei. S-a înregistrat o 
scădere 
zero 
1 800 metri și plus 
această localitate 
liană.

• VIOLENTE
S-AU ABĂTUT _____ ___
multor regiuni din sudul Marii 
Britanii. Ploile torențiale au 
provocat importante pagube cul
turilor, iar circulația rutieră 
este întreruptă în unele puncte. 
Au fost suspendate o serie de 
zboruri, iar plecarea unor nave 
din porturile Portsmouth și 
Southampton a fost aminată.

netă a temperaturii : 
grade la o altitudine de 

șase grade in 
montană ita-

FURTUNI 
asupra mai
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R.P. POLONĂ : O secție a noii fabrici de covoare din Lodz.

TATĂL RISIPITOR: Scala (ore
le 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45): 
Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30); Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20.30).

GOANA DUPĂ AUR: Feroviar 
(orele a ; 11,15 ; 13.30 ; 
20) ; Modern (orele 8,45
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 . 
Grădina Luceafărul (orele 
Grădina Modern (orele 19.15).

PIELE DE MĂGAR: Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18.30;
20.45) ; Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15); Grădina Tomis 
(ora 19).

TREI INOCENȚI : Central (ore
le 9.15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 . 18,15 ; 
20.30).

EXTRAVAGANTUL DOMN DE
EDS i Festival (orele 8,45 : 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) : Grădina
Festival (orele 19,45).

STEJAR — EXTREMA UR
GENȚA : Bucegi (orele 15,45 ; 18 ; 
20,15) ; Glulești (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15) ; Volga (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18.45 ; 18 ; 20.15) ; Grădina 
Bucegi (ora 19.30).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL: Patria (orele 10; 12,30;
15.30; 18: 20.30): ~ ----- '
rele 9; 11,13; 13,15;
20.45) : Favorit
11.30 ; 13,45 ; 16 ; io,ia , zu.oui ,
Grădina Dinamo (orele 19) ; Gră
dina București (orele 19.15).

FRAȚII JDERI. : Lumina (orele 
9 ; 12,30 ;-16 ; 19,30) ; Drumul Să
rii (orele 15.30 : 19).

CAZUL ASTRID : Doina (ore
le 11,15; 13,15; 15,30; 18; 20, la

16 ; 18 J
10,30 ; 

; 20,15) ;
19) ;

București (o-
16,15; 18,30; 

(orele 9,15; 
13,15 ; 20.30) ;

orele 9,45 — program de desene 
animate pentru copii).

CASA PĂPUȘILOR : Sala Pala
tului (orele 17,15 ; 20.15) ; Capitol 
(orele 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20,30); Grădina Capitol (ora 19).

36 DE ORE . Arta (orele J5 ; 
17,30: 20); Victoria (orele 9,15; 12; 
14,45: 17,30; 20,15).; . Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,15); Grădina Arta 
(ora 19). • .

MIHAI VITEAZUL : . Timpuri 
NOI (orele 9; 12,30; 16 ; 19.30).

BAMBt : Pacea (orețe 16; 18).
NU ESTE TIMP : Pacea (orele 

20).
RIUL ROȘU : Excelsior (orele 

9 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20,15). Flamura 
(orele 8,30 .; 11.15 14 ; 17 ; 20) ;
Grădina Aurora (orele 19), .

BALUL DE SIMBĂTĂ SEARA 
Dacia (orele 9 ■ 11,15 ; 13.30 ; 18 
18,15 ; 20,30). ’

POLIȚIA SUB ACUZARE : Bu 
zești (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 15,45 ; 
18 ; 20) ; Grădina Buzești (orele 
19).

ORDINUL ANA : Floreasea (o- 
rele 15.30 : 18 ; 20,15).

UN CUIB DE NOBILI ! Viitorul 
(orele 16 : 18 ; 20).

CINTECUL NORVEGIEI : Uni
rea (orele 15,30 ; 19) ; Grădina 
Unirea (orele 19).

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

VANDANA : Lira (orele 15.30 ; 
19) ; Cotroceni (orele 13 : 16 : 19) ; 
Grădina Lira (orele 19).

PLANETA SĂLBATICA : Flacă
ra (orele 15,30 ; 18 : 20.15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Ferentari (orele 15.30 ; 19) ; Popu
lar (orele 15,30 ; 19).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Rahova (orele 16 ; 
18 ; 20).

DUEL PE AUTOSTRADA : 
Cringasi (orele 16 ; 18.15).

FARA UN ADIO : Miorița (ore
le 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15).

CE DRUM SA ALEGI : Vitan (0- 
rele 15,30 ; 18) ; Grădina Vitan 
(orele .19,15).

ȘAPTE. PACATE : Cosmos fo
tele 14.30; 18,30 ; ’ 18,30 ; 20,30).

CHITTY. CHITTY - BANG, 
BANG": Progresul (orele 16; 19).

FRUMOS. ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : înfrățirea (orele
15,30 ; 18 ; 20,15).

la Clubul T 4 din București. 19.30 
Știri. 19,35 Casa de discuri ,,Me
lodia". 20,00 Seară de poezie. Cu- 
vîntul țării, prin glasul tău,
partid ! 20.30 — Concert de mu
zică populară ; 21,00 — Radio-
fono-rama. Muzică ușoară de pes
te hotare ; 22,00 — O zi într-o 
oră : 23,00 — Vedete ale muzicii 
ușoare ; 23,15 — Poetica. Țară cu 
nume de baladă — România. 23,20 
Studioul muzicii 
Elemente de 
jazz-ul modern. 23,55—24,00 Ulti
mele știri.

contemporane, 
virtuozitate în

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Incognito, — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei: „Sint soldat" de 
Sergiu Eremia. 10,00 Meridian
club. 11,00 Profil pe portativ — 
organistul și clavecinistul Eduard 
Power Biggs. 11.30 Selecțiunl din 
operete. 12,00 Știri. 12,05 Invitație 
în fonotecă. 12.55 Melodia 
17.00 Știrile 
Alo, Radio! .
cerere. 17,50 Tineri ni-s anii, tînăr 
ni-i ciutul — emisiune adresată 
formațiilor corale de tineret. 18,00 
Șapte zile, șapte arte. Arte plas
tice. 18,10 Dublu recital : Anda Că- 
lugăreanu și Hary Belafonte. 18.55 
Melodia zilei. 19,00 In direct... de

zilei. 
după-amiezil. 17,05 

- muzică ușoară la

ISfeafre
Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 

landra" (Sala Studio) : ELISA- 
BETA I — ora 19,30 : Muzeul
Curtea Veche : TIMPUL ȘI PIA
TRA — spectacol de sunet și lu
mină — ora 20 : Teatrul ..Ion Va- 
silescu" : ȘCOALA BÎRFELILOR 
— ora 19,30 ; Teatrul ,,Ion Crean
gă" : SCUFIȚA CU TREI IEZI - 
ora 9,30 ; Teatrul ,,C. Tănase" (Sa
la Savoy) : PARDON... SCUZAȚI.. 
BONSOAR — ora 19,30.

rusă. 10,30 Ce știm și ce nu știm 
despre... 11,00 Film artistic: In
trusa". Producție a studiourilor 
poloneze. 12,10 Hal Buzău, Buzău 
— muzică populară. 12,20 Telex. 
16,00 Curs de limbă germană. 
16,30—17,00 Curs de limbă france
ză. 17.30 Telex. 17,35 Familia. 18,00 
Fotbal: Bulgaria — România. 
Transmisiune directă de la Sofia. 
Comentează Grigore Ilisei. 19,45 
Telejurnal. 20.15 Avanpremieră. 
20.20 Colocviu despre viitor. Dez
baterea prevederilor din proiectul 
de Program al partidului și din 
proiectul Directivelor Congresului 
al XI-lea privind politica de in
vestiții și construcții în viitorul 
cincinal și în perspectiva anilor 
1980—1990. Participă ing. Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor 
industriale. 20.35 Telecinemateca. 
..Capcana". Coproducție a stu
diourilor cinematografice anglo- 
canadiene. Premieră TV. Regia 
Sidney Hayers. Cu: Oliver Reed, 
Rita Tushingham. Rex Sqvenosks, 
Barbara Chilcott. Linda Goran
son. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

PROGRAMUL 1

8,30 Curs de limbă engleză. 9,00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de limbă

20,15 O viață pentru o idee: 
Ștefan Gh. Nicolau. 100 de ani de 
la naștere. 20,45 Pe Valea .Gur- 
ghiului: obiceiuri, cîntece și jocuri 
populare. 21,15 Orchestre simfo
nice din țară. Program interpre
tat de Filarmonica de stat din 
Arad. Dirijor Ellodor Rău. 22.00 
Bucureștiul necunoscut: Vatră 
nouă, vatră veche. 22,15 Șlagăre 
și interpreți: Mireille Mathieu, 
Karina. Nana Mouskouri, Harl 
Belafonte, Aura Urziceanu;
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