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Oltul
a fost deviat

Filatoarele nu-și dezmint hărnicia

La Govora,Vești despre . succesele obținute 
ca urmare a hotărîrii unanime a 
intîmpina Congresul al XI-lea al 
rezultate cit mai bune, ne 
deni.J Ele exprimă dăruirea

tă și fără economii de efort a tuturor uteciștilor, 
angrenați .împreună cu ceilalți oameni ai mun
cii la realizarea exemplară a indicatorilor de 
plan.

în producție, 
tinerilor de a 
partidului cu 

parvin de pretutin- 
conștientă, entuzias-
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în această perioadă hotă- 
ritoare pentru stringerea la 
timp și in bune condiții a 
recoltei anului 1974 și pregă
tirea recoltei anului viitor, 
cuvintul de ordine pe ogoare 
este urgentarea lucrărilor, 
terminarea lor cit mai grab
nică. Săptămina prezentă, 
care a început sub auspiciile 
muncii rodnice, consemnează 
o amplă mobilizare de forțe 
in toate județele țării. In 
lanurile de porumb, în gră
dini, în vii și livezi, tinerii 
cooperatori și mecanizatori, 
sprijiniți de elevii și studen
ții care efectuează muncă 
patriotică sub conducerea or
ganizațiilor U.T.C. din școli 
și de la sate și sub îndruma
rea specialiștilor din unități
le agricole, recoltează zilnic 
zeci de mii de hectare, insu- 
mind mii de tone produse. 
Rodul prețios al toamnei este 
strins cu grijă și transportat 
la bazele de recepție, acolo 
unde găsește bune condiții 
pentru depozitare și conser
vare.

Timpul frumos permite in
tensificare» culesului la cul
turile de legume, struguri, 
fructe, care trebuie să asigu
re aprovizionarea neîntrerup
tă a fabricilor de conserve, a 
piețelor și cantitățile necesa
re insilozării pentru iarnă, 
în vederea'evitării pierderi
lor Ia aceste produse perisa
bile, cît și la celelalte pro
duse ale toamnei, se impune 
o preocupare susținută pen
tru respectarea cu rigurozi
tate a graficelor de preluare, 
înlăturarea cu hotărire a si
tuațiilor cind roadele culese 
rămin netransportate și se 
depreciază in cîmp. Rezulta
tele multor colective de mun
că, echipe bine organizate, 
cu sarcini precise de lucru, 
demonstrează că este posibil 
să se realizeze și chiar să fie 
depășite graficele. Starea la
nurilor implică necesitatea 
de a se acționa hotărit, cu 
elanul și efervescența carac
teristice tinereții, pentru în
cheierea grabnică a lucrări
lor urgente din campania de 
toamnă. Numeroase inițiative 
uteciste își dovedesc în aces
te zile din plin eficiența ; in 
numeroase locuri din țară ti
nerii care muncesc în campa
nia agricolă s-au angajat să 
depășească, printr-un efort 
susținut, sarcinile asumate 
inițial. In județele Bistrița- 
Năsăud, Vrancea, Sălaj, Co- 
vasna, Maramureș, Suceava. 
Vîlcea și în toate celelalte 
locuri din țară, unde condi
țiile permit, se va declanșa 
o acțiune specială pentru 
stringerea fructelor de pădu
re. Echipe și brigăzi forma
te din mecanizatori și elevi, 
prin acțiune comună, au luat 
in proprie răspundere tarlale 
cu porumb, unde vor execu
ta toate lucrările de la re
coltat la eliberatul terenului.

Concomitent cu recoltatul, 
trebuie intensificate lucrările 
de pregătire a terenului și 
semănatul griului. Fiecare zi 
trebuie folosită din plin, or- 
ganizindu-se schimburi pre
lungite și schimbul doi, pen
tru a se asigura „mers con
tinuu" în brazdă al pluguri
lor și semănătorilor, pentru 
folosirea la întreaga capaci
tate productivă a utilajelor. 
In aceste condiții de intensi
ficare a ritmului de muncă 
nu trebuie scăpată din vede
re calitatea lucrărilor, execu
tarea lor conform elemente
lor de tehnologie. O atenție 
deosebită trebuie acordată, a- 
colo unde sint amenajate su
prafețe. irigării de aprovizio
nare pentru culturile de 
toamnă. Categoriile de lu
crări amintite in ultima par
te reclamă un grad înalt de 
profesionalizare, pe care ti
nerii mecanizatori din unită
țile agricole de stat și coope
ratiste il dețin. Organizațiile 
U.T.C. au datoria de a pla
nifica judicios munca aces
tora pentru folosirea inte
grală a potențialului de lu
cru în scopul realizării sarci
nilor de plan care revin ti
neretului din agricultură, de 
a evidenția și stimula pe toți 
acei care se disting in acti
vitatea de zi cu zi prin ex
ploatarea utilajelor cu maxim 
randament, disciplină și se
riozitate in muncă.

ȘTEFAN DORGOȘAN
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Primul lot 
de C.S.4

„Rețineți j că pe : primele
luni ale anului curent colectivul 
întreprinderii „Semănătoarea*1 a 
obținut o valoare peste plan a 
producției globale de 23 mili
oane, lei. Coautori sint, bineînțe
les, și uteciștii care semnează 
deopotrivă la realizarea’ prin 
autodotare. a. celor ,58 obiective. 
Zilele acestea eforturile sporite 
ale tinerilor, îndeosebi ale echi
pelor de Ia montai, sint con
centrate la pregătirea primului 
lot de mașini C.S. 4 ce vor fi li
vrate agriculturii, pentru culesul 
știuleților de porumb". Relata
rea ne-o face . Gheorghe . Curcă, 
secretarul . comitetului • U.T.Ci al 
cunoscutei unități bucureștene.

Tinerele filatoare ■ din Slobozia — ne informează secretara comi
tetului U.T;C. pe întreprindere, Paulina Iordache, — au înregistrat, 
de la inceputul anului și pină ieri, o producție peste plan de 64 
tone fire bumbac și tip bumbac. Această cifră este cu atît mai reve
latoare cu cit ea apare în contextul unor realizări remarcabile. Co
lectivul — a cărui medie de vîrstă abia atinge 20 de ani — a rapor
tat îndeplinirea sarcinilor pe primii patru ani ai cincinalului încă de 
acum o lună. Ponderea producției de calitate A este exprimată de 
procentul de 95 la sută. Grăitoare cifră pentru efortul tînărului co
lectiv ialomițean in sensul îmbunătățirii continue a calității produse
lor. Adăugind și faptul că aici, la Filatura de bumbac, se lucrează 
cu consumuri specifice sub normele prevăzute, că disciplina de 
producție se prezintă la cotele înalte ale exigenței, că toate orga
nizațiile U.T.C. se întrec în găsirea unor soluții de tot mai mare 
eficiență, avem argumente ale hotăririi harnicelor fete din Slobo
zia de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate.

Darul furnalîștilor 
din Călan

Prin realizarea sarci
nilor de plan pe nouă 
luni și a angajamente
lor asumate în cinstea 
Congresului al XI-lea 
al partidului, colecti
vul Întreprinderii „Vic
toria" din Călan va 
putea raporta, la sfîrși- 
tul acestei perioade, o 
producție suplimentară 
de 10 milioane lei. Ex- 
perimentații jurnaliști 
de aici au reușit, prin

scurtarea termenelor de 
reparații, utilizarea la 
parametri superiori a 
instalațiilor, folosirea 
judicioasă a spațiilor 
de producție, să elabo
reze și să livreze in
dustriei constructoare 
de mașini mai mult de 
2000 tone fontă. Este 
darul pe care îl ioferă 
metalurgiștii din Că
lări tovarășilor lor de 
la' turnătorii.

prin baraj
Grupul de șantiere I.C.H. Olt 

înregistrează printre succesele 
sale încă un obiectiv încheiat. 
La Govora, cel de al doilea prag 
de lumină al Oltului, riul a fost 
deviat prin baraj. Consemnînd 
lapidar știrea transmisă de se
cretarul comitetului U.T.C., Mi
hai Neagu, reținem hotărîrea 
constructorilor și mentorilor din 
această zonă de a grăbi, prin 
mărirea ritmului de muncă, 
intrarea în funcțiune și a celui 
de al doilea obiectiv hidroener
getic al bătrînului Alutus.
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Societatea socialistă multilateral dezvoltată
obiective fundamentale —

Azi, prezentăm obiectivul nr. 3:
DEZVOLTAREA ARMONIOASA, PROPORTIONALA A TUTUROR RAMURILOR 
ECONOMIEI NAȚIONALE, ASIGURAREA UNUI RAPORT JUST INTRE INDUS
TRIE SI AGRICULTURĂ, AFLATE INTR-O STRÎNSĂ INTERDEPENDENTĂ. DEZ
VOLTAREA ATÎT A INDUSTRIEI CIT SI A AGRICULTURII, PE BAZA CUCERI
RILOR ȘTIINȚEI MODERNE, CONSTITUIE FACTORUL DETERMINANT AL 
FĂURIRII CU SUCCES A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOL- 

' TATE

NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegația Comitetului Central al

Partidului Comunist
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, la 
25 septembrie, delegația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Francez, condusă de 
tovarășul Gaston Plissonnier. 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. Francez, 
care, la invitația Comitetului 
Central al P.C.R., face o vizită 
în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghize.la 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
Lucian Drăguț, ’ ' . . ” '
al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de priete
nie din partea secretarului ge
neral al P.C. Francez, Georges 
Marchais. impreună cu cele mai 
bune urări de noi succese po
porului român în construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat la rindul 
său un salut prietenesc tova
rășului Georges Marchais, sub
liniind că îșL amintește cu plă
cere de convorbirile avute cu 

l7rifiePri'»?ec"n! secretarul general al P.C.F. în 
timpul «recentei sale vizite in 
România.

în cadrul întrevederii a avut 
loc un schimb de vederi privind 
activitatea și preocupările Par
tidului Comunist gpmân și 
Partidului Comunist Francez, 
exprimindu-se satisfacția pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide și dorința de 
a se intensifica pe mai departe 
raporturile lor de colaborare și 
solidaritate, în folosul popoare
lor român și francez, al întăririi 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al 
cauzei păcii și socialismului in 
lume.

Au fost abordate, de aseme
nea. u.»ele probleme actuale 
a’e vieții politice internaționale.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

• Ambasadorul Canadei
în ziua de 25 septembrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit pe Ro
bert Parke Cameron care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
in calitate de • ambasador - extra
ordinar și plenipotențiar al Ca
nadei în țara noastră.

Cit acest prilej, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și ambasado
rul Canadei. Robert Parke Ca
meron. an rostit ■ cuvintări.

După primirea -scrisorilor de 
acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, a avut

o convorbire cordială, priete
nească, cu ambasadorul Cana
dei. Robert Parke Cameron.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

• Ambasadorul Danemarcei
Președintele Republicii So

cialiste România.
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
miercuri la amiază, pe ambasa-

dorul extraordinar și plenipo- 
tovarășul tențiar al Danemarcei la Bucu

rești, Torben Busck-Nielsen, în 
legătură cu încheierea misiunii

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

convorbire desfășurată într-o 
atmosferă cordială.

UN TOVARĂȘ, UN PRIETEN — SECRETARUL U.T.C.

DACA LE CÎȘTIGI ÎNCREDEREA,
TINERII TE URMEAZA

La sediul șantierului nr. 3 
instalații din cadrul Trustului 
de construcții Bacău, trei tineri 
discută aprins : Vasile Nuța, 
Maria Bindan și Vasile Deju. 
Primii doi sint instalatori teh
nico -sanitari, de curind absol
venți ai școlii profesionale și 
au venit să se sfătuiască eu 
secretarul U.T.C. în legătură cu 
înscrierea lor la cursurile 
ceului seral. îl socoteau 
mai'. în măsură să le dea 
sfat bun. cum le-a mai dat și 
cu alte prilejuri.

...Dealtfel, așa a început și 
Vasile Deju : școala profesio
nală. liceul seral, apoi, școala 
postliceală. „Acum e unul din 
cei mai buni tehnicieni ai șan
tierului — preciza, tovarășul 
Alexandru Ichim, secretarul co
mitetului de partid — si dato
rită bunei, lui comportări con
stituie un permanent exemplu 
pentru toți tinerii".

11- 
cel 
un

Organizația U.T.C. de aici a 
ocupat primul loc Pe județ în 
cadrul întrecerii „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", 
iar colectivul de muncă și-a 
realizat la 12 august, adică nu
mai în trei ani și șapte luni, 
prevederile planului cincinal. 
In aceste condiții merita să 
cunoști preocupările celui care 
se află m fruntea celor peste 
200 de tineri.

Intr-unui din apartamentele, 
încă ne.finis.ate, dih blocul nr. 
5 de pe strada Mioriței il întil- 
nim Pe tinărul Ștefan Chifu. II 
întrebăm de Deju. „îl găsiți 
greu. E mereu prin șantier. Cu 
treburi profesionale, bineînțeles, 
dar știe mereu să-și facă time 
și pentru tineri. Ieri, de pildă, 
am asistat la o discuție pe care 
o avea, cu cițiva lucrători, ca- 
re-și lăsaseră sculele la o parte 
și stăteau la taifas. Nu

de la „demarori

TEODOR POGOCEANU

TINERETUL-FACTOR ACTIV IN ÎNDEPLINIREA
CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!

ECHIPA

SLOBOZIA
începeun oraș care

să se iubească pe sine
de NICOLAE
MATEESCU

un

(Continuare în pag. a lV*a)
2 bamna, pe ogoarele noastre, înseamnă mai întîi de toate porumb.

în construcție 
naval din

Inginerul Constantin Giurgiu 
tînăr, 33 ani. șeful atelierului 

„demarori".. de la întreprinderea 
de mașini electrice București, îmi 
spune direct, fără introducerea de 
rigoare : „Eu aici pot vorbi 
de multe bucurii; dar am și 
necazuri...". Și, încă, nu-1 înțe
leg. Cum, adică ? Să produci, 
lună de lună, piese în valoare de 
11 milioane lei (uneori chiar mai 
mult) și să ai... necazuri ? Dar 
nu-i pun această întrebare. Ci 
alta : „De fapt, tovarășe inginer; 
ce sint demarorii îmi răspun
de prompt: „Sint niște piese fă
ră de care un autocamion, un. 
autobuz sau o mașină „ARO" nu, 
au cum... demara. Piesele aces
tea le executăm noi, aici, la U- 
zina de mașini electrice — Bucu
rești. In acest atelier le construim 
de la „a" la și le trimitem

Uzinelor „Steagul Roșu" și „Trac
torul", din Brașov, „Autobuzul", 
din .București, „Uzinei mecanice" 
din Cîmpulung-Muscel și in alte 
părți, la- export".

Pc urmă, merg prin atelier. 
Totul este bine organizat. Atîta 
lucru înțeleg. Se vede. O mică 
uzină, într-o mare uzină. Lucrea
ză aici strungari, lăcătuși, rectifi
catori, frezori, montatori, bobina
tori. „Am încercat, și am reușit 
— remarcă inginerul Giurgiu'—' 
să întronăm, ca dominant, spiri
tul de echipă. La venirea mea la 
conducerea atelierului, acum trei 
luni, existau muncitori care lu
crau, individual, unele repere. O 
făceau ceva mai bine sau mai

(Continuare in pag. a ll-a)
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venit deloc bine că-i găsise se
cretarul U.T.C. în această pos
tură și i-au promis în mod 
ferm că așa ceva nu se va mai 
întâmpla. Și eu cred în cele 
spuse de ei, pentru că toți ti
nerii de aici îl prețuim și îl 
stimăm pe secretarul nostru".

Dar de ce îl stimează tinerii 
pe Vasile Deju ? „Pentru com
petența și perseverența lui atit 
pe linie profesională, cît și de 
organizație — ne spune utecis- 
tul Gheorghe Popa. Cu cîtva 
timp în unmă aveam necazuri 
mari cu piesele livrate de 
I.R.E.M.O.A.S.-București. Și a- 
tunci a propus un schimb de ex
periență cu comitetul U.T.C. de 
la această unitate. Am fost la 
ei, au venit la noi. Noi le-am 
arătat necazurile noastre, ei au 
solicitat sprijinul tinerilor și 
al specialiștilor si. în concluzie, 
cu toate că nu a trecut decît 
puțin timp de atunci. multe 
din nereguli s-au remediat".

S-ar putea spune multe des
pre secretarul comitetului 
U.T.C. de la șantierul 3. Că a 
reușit, mai ales prim discuțiile 
pe care le poartă de la om la 
om cu tinerii, să diminueze 
substanțial plecările lor din 
șantier, că acordă o atenție 
deosebită celor care se pregă
tesc prin cursurile de calificare 
la locul de muncă, că de aceeași 
atenție de care se bucură orga
nizațiile U.T.C. de . la sediu se 
bucură și organizațiile disper-, 
sate în județ... Dar ceea ce iese 
in relief în mod deosebit estet 
faptul că știe să se facă sti-i 
mat și prețuit de tineri. Știe, 
că. în momentul cînd le-ai câș
tigat încrederea, ei te urmează. 
„Sint conștient că măi avem 
încă multe de făcut — îmi măr
turisea. De exemplu. acum, 
caut pe toate căile să obțin, 
spațiu pentru un club. Noul 
cămin este aproape gata și 
odată cu inaugurarea lui vrem, 
să le punem la dispoziție și un. 
club. Viata pe șantier e mai. 
dificilă, de aceeași problemele 
pe care trebuie să le rezolvăm 
sint mai grele. Da'r lupt ca ti
nerii să se pregătească cît mai 
bine atît profesional, cît și po
litic. Cît timp voi avea girul 
lor. vreau 
ca tinerii 
frunte".

să fac totul pentru 
să fie mereu în

ION TOMESCU

Șantierul naval Galați— puternică unitate a constructorilor de nave românești, care poartă faima 
tricolorului pe meridianele lumii.

Foto : GH. CUCU

La Slobozia, în Bărăgan, se 
află polul soarelui: orașul cu cele 
mai multe zile însorite, între ora
șele țării. Și vîntul bate numai 
de două ori pe an, după cum spun 
localnicii: șase luni primăvara și 
șase luni toamna.

Locuiesc aici aproape treizeci 
de mii de oameni care, zi de zi, 
înfruntă cîmpia din jur, mereu 
prezentă în aerul încărcat de 
mirosul păinîntului. Bărăganul e

pămînt care-ți fură gîndurile 
și le ține în stăpînirea lui; la ani 
de zile după ce te-ai desprins de 
grijile sale, încă îți mai tulbură 
cugetul.

Pe una din străzile Sloboziei se 
oprise o basculantă încărcată cu

moloz ; .șoferul ridicase, capota 
motoțului., Și-a aruncat ochii 
înăuntru, cu un fel de nemulțu
mire și plictiseală, apoi a sărit pe 
trotuar, s-a îndreptat de șale și 
s-a uitat la cer. „De unde e mo
lozul ?“ l-am întrebat, arătînd 
spre mașină. „De la demolări!“ 
mi-a zis. „S-a oprit, a naibii!“ 
a adăugat apoi, ca un fel de

Însemnări

Cu fruntea sus
In aceste zile simbolice, in 

care o națiune întreagă par
ticipă la dezbaterea de primă 
însemnătate ideologică și po
litică. teoretică și practică, a 
proiectului de Program al 
Partidului Comunist Român, 
mi-a fost dat să parcurg să
lile unui institut de cerce
tări, în cadrul căruia, dealt
fel. fuseseră puse la punct 
planurile primei instalații 
românești de foraj maritim 
(aflată acum 
la Șantierul 
Galați).

Despre frumusețea frunți
lor, despre cîte exprimă la 
om — fie tînăr, fie vîrstnic 
— o frunte pe suprafața că
reia citești, limpede, că 
aparține unui individ bogat

de MIHAI STOIAN

în gîndurî și simțăminte, 
poeții, și nu numai ei, au 
scris îndelung. Aș cuteza să 
spun că nu-i vorba de mări
mea, in centimetri pătrați, 
desigur, cit de profunzime, 
de centimetri cubi de sensi
bilitate și inteligență... Căci, 
parcurgind atelierul de pro
totipuri al institutului de 
cercetări, am urmărit, real
mente fascinat, inainte de a 
intra în orice dialog cu pri
vire la succesele remarca
bile obținute în studii, și 
care dealtfel mă aduseseră 
acolo, repet, am admirat, ex
presivitatea frunților aplecate
(Continuare in pag. a TV-a)
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SECRETARUL U.T.C., 
ANIMATOR CULTURAL 

ÎN FAPTE, NU IN VORBE!

De unde vin 
și încotro se due 

eroii filmelor?

Despre Slatina nu poți; vorbi 
fără a nu sublinia tinerețea a- 
cestei zone de șes a Olteniei. 
Tinerețea județului, tinere
țea industriei și a aluminiului 
slătinean, tinerețea orașelor și 
a oamenilor. în județul Olt, în 
agricultură și in industrie, pon
derea o dețin tinerii sub 30 de 
ani. în municipiul Slatina. în 
întreprinderile sale industriale, 
din totalul de salariați, mai 
mult de jumătate sînt uteciști. 
Evident, și aici rolul organiza
țiilor de tineret ca școli de edu
cație comunistă, atribuțiile lor 
de a valorifica vocația construc
tivă,' spiritul de inițiativă și' e- 
lanul revoluționar al tinerei ge
nerații sint de o importanță co- 
virșitoare. insistind asupra sar
cinilor oe revin U.T.C.-ului in 
etapa actuală, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolac Ceaușescu, recomanda 
în ședința de lucru cu Biroul 
C.C. al U.T.C. și Biroul Comi
tetului Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. din februarie 1974 
necesitatea perfecționării stilu
lui și metodelor de muncă ale 
organizațiilor de tineret. Amin
tim aici ideea apropierii cit mai 
strînse a activului de membrii 
organizațiilor prin munca direc
tă cu tinerii, prin îndrumarea 
concretă, prin exemplul perso
nal și nu numai prin vorbe. 
Pornind de la această idee sub
liniată de secretarul general al 
partidului, prezența secretarului 
U.T.C. in mijlocul tinerilor, in 
formațiile artistice, se impune 
cu puterea evidenței.

Secretar cu problemele de 
propagandă și cultură al Comi
tetului județean Olt al U.T.C. 
este Viorica Bălan. Săptăminal, 
in zona Drăgănești-Olt, de 
care răspunde. Viorica Bălan 
organizează, împreună cu acti
vul de aici, acțiuni pentru ti
neret. se ocupă îndeaproape ca 
organizațiile U.T.C. din cele 18 
comune ale zonei să-și consti
tuie formații proprii, ca aceste 
colective să aibă continuitate și 
să-și imbunătățească repertorii
le. Și totuși, la imperativul par
ticipării efective la mișcarea ar
tistică din municipiu sau din 
județ răspunde pe jumătate.

— De ce nu activați în nici o 
formație artistică, tovarășă se
cretară ?

— Secretarul comitetului ju
dețean nu se poate fixa 
la o formație dintr-o comună, 
pentru că el trebuie să fie in 
decursul unei săptămini in mai 
multe locuri din zonă. Repetiții
le sint programate în funcție de 
timpul liber al membrilor for
mației și aceste ore nu coincid 
întotdeauna cu cele ale secre
tarului. La activitatea artiști, 
că pot participa secretarii co
mitetelor orășenești și comuna
le pentru că nu au muncă de 
teren.

Și totuși explicațiile Vioricăi 
Bălan nu pot ascunde o contra-

INSTRUMENTELE 
DE ECONOMISIRE 

PENTRU ELEVI
„înainte de toate invâțați 

copiii să economisească, pentru 
că economia este baza tuturor 
virtuților* — iși sfătuia con
temporanii Victor Hugo. In
tr-adevăr, deprinderea de a 
economisi constituie o zestre 
de neprețuit pe care părinții o 
pot da copiilor.

Alături de familie și de școa
lă in țara noastră, de educa
rea tinerei generații In spiritul 
economiei se ocupă și alte in
stituții. Una dintre acestea este 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni care, statornic și per
severent, se ocupă de cultiva
rea spiritului de economie la cetățenii țării incă de la cea 
mai fragedă virstă.Expresie concretă a acestei 
atît de importante preocupări 
sînt și instrumentele de econo
misire introduse de Casa de 
Economii și Consemnațiuni 
special pentru copii pe care le 
prezentăm In mod succint.

FOAIA CU TIMBRE 
DE ECONOMII

Este astfel realizată incit po
sesorul ei, fără nici o forma
litate» să poată depune la C.E.C. sume mici. Practic, pen
tru 1 leu se primește o foaie 
care are tipărit un timbru de 
economii de 1 leu, și 24 de casete care permit lipirea ul
terioară a încă 24 de timbre.

Cînd o foaie este completată 
cu timbre in valoare totală 
de 25 de lei, in cazul in care 
posesorul nu dorește să o mai 
păstreze, el poate solicita fie restituirea banilor, fie elibera
rea în locul foii a unui libret 
de economii, pe care se pot 
economisi in continuare alte 
sume.

CECURI DE ECONOMII 
ȘCOLARE

Se prezintă sub forma unui 
cartonaș tipărit in culori.

Cecurile sint grupate in se
turi de cite 18. Ele au fost 
astfel concepute incit fiecare 
set Ilustrează o temă din cele mal interesante domenii: 
istorie, știință, literatură etc.

Un cee de economii pentru 
școlari are o valoare fixa de 
5 lei, iar un set complet o va
loare de M de lei.Atlt foile și timbrele de eco
nomii cit și cecurile de economii școlare se pot procura 
de la orice unitate a Casei de Economii și Consemnațiuni, u- 
nitate poștală și, in școli, de 
la cadrele didactice care co
ordonează activitatea de cul
tivare a spiritului de econo
mie.Restituirea sumelor depuse 
pe aceste instrumente de eco
nomisire se poate efectua ori- 
clnd, potrivit dorinței poseso
rului. de oricare din unitățile 
menționate. 

dicție de fond. Deplștsîndu-se 
săptăminal în zona Drăgănești, 
deci cu regularitate, dinsa se 
întîlnește și lucrează pe rind, 
cu toate organizațiile. Desigur, 
munca de propagandă și cultu
ră nu se limitează la activarea 
intr-o brigadă sau într-un cor. 
Dar însăși periodicitatea intîl- 
nirilor cu organizațiile îi oferă 
secretarei posibilitatea partici
pării într-o formație, a realiză
rii concordanței între îndruma
rea teoretică și acțiunea sa pro
prie.

La întreprinderea de prelu
crare a aluminiului muncesc a- 
proape 1200 de uteciști, jumă
tate din efectivul colectivului. 
Sînt 24 de organizații și 86 de 
activiști U.T.C. dintre care nu
mai 4 participă la formațiile ar
tistice ale întreprinderii lor. To
varășul Corina Ion, locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C., 
răspunde de cele trei organiza
ții de la turnătorie. Din calcu
lul făcut împreună am consta
tat că în timpul unei luni de 
zile îi sint solicitate zece ore 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
linie de organizație: trei ședin
țe lunare, o lecție de învăță- 
mint politic Ia două luni. Nu 
participă în nici o formație. 
Conlocutorul nostru este econo
mist, nu lucrează in schimburi. 
Timp are suficient.

— Nu am deloc talent să cint.
— Dar în întreprindere sînt 

diverse formații și, pe de altă 
parte, funcția de activist vă 
impune să fiți în mijlocul tine
rilor. Cum răspundeți acestei o- 
bligații ?

_
— Ați participat la repetițiile 
formațiilor artistice, să vedeți 
ce fac colegii dv„ să-i încu
rajați, să-i stimulați măcar prin- 
tr-o apreciere ?

— Nu.
— Cum vă explicați, tovarășe 

secretar al comitetului de par
tid, Barbu Ilie, că activul U.T.C. 
nu ia parte la activitatea artis
tică decit in infimă măsură ?

— Gîndesc incă prea mulți : 
Las’ să facă alții, noi să condu
cem ! Eu am lucrat 10 ani la 
U.T.C., dar pe vremea mea toți 
activiștii erau antrenați in e- 
chipe de dansuri și ajungeam cu 
formațiile pinâ ia centrul de 
regiune. Nu exista concurs să nu 
luăm premii. Comoditatea unor 
activiști U.T.C. de astăzi nu 
este admisibilă.

Nu este deloc întimplător fap
tul că in comuna Scornicești 
activitatea artistică a dobindit 
un prestigiu recunoscut, faptul 
că aici există formații premiate 
la concursuri și care sînt astăzi 
cunoscute in țară și peste hota
re. Este drept că organizația 
U.T.C. este puternică, cu nu
meroși membri din cele patru 
comune și 14 sate ce-i aparțin. 
Dar acest prestigiu cîștigat se 
explică in primul rind prin se
riozitatea cu care întreg acti
vul comitetului, secretarii și 
membrii birourilor organizațiilor

EXPOZIȚIA DE CARTE DIN 
REPUBLICA SOCIALISTĂ FEDERATIVĂ 

IUGOSLAVIA
Sub auspiciile Con

siliului Culturii și 
Educației Socialiste, 
miercuri la amiază, 
s-a deschis, in Bucu
rești, la Biblioteca 
Centrală Universita
ră, o expoziție de car
te din Republica So
cialistă Federativă 
Iugoslavia, manifes
tare care constituie o 
nouă și valoroasă 
contribuție la mai 
profunda cunoaștere 
și apropiere dintre 
cele două țări și po
poare.

Cele peste 700 de 
exponate oferă o 
imagine complexă a 

bogatei activități e- 
ditoriale din țara 
vecină și prietenă, 
materializată în tipă
rirea de cărți din 
toate genurile lite
rare. Ca o ilustrare 
a colaborării dintre 
cele două țări în a- 
cest domeniu, în ex
poziție șint prezen
tate o serie de lu
crări traduse din 
limba română, la loc 
de frunte situindu-se 
cele două volume de 
„Scrieri alese", care 
cuprind «elecțiuni 
din expunerile, cu- 
vintările și interviu
rile tovarășului
Nioolae Ceaușescu.

(Urmare din pag. 1) 

rău. Am reorganizat echipa de 
prelucrare a axelor la demarorul 
D 2. Rezultatul: s-a obținut _un 
decalaj față de montaj de 3 500 
axe. Este doar un exemplu. Spi
ritul de echipă este mai mult de- 
cît necesar. Lucrează în atelier 
foarte mulți tineri. Muncind în
tr-o echipă, conduși de un om 
cu experiență, tinerii (nu numai... 
începătorii!) pot fi ajutați, în
drumați și, desigur, urmăriți atent 
pe parcursul timpului de produc
ție. Eliminăm rebuturile, asigu
răm calitatea execuției și ne în
deplinim planul. Tinerii înțeleg 
bine că dacă vreunul dintre ei 
nu-și face datoria suferă întreaga 
echipă și întreg atelierul".

Spiritul de echipă ! Răspunde
rea pentru munca ta, dar și pen
tru a celorlalți tovarăși de ate
lier. Grija față de calitatea pro
dusului care iese din mîinile ta
le, dar în final grija pentru ca
litatea produselor finite ale ate
lierului. Adică conștiința, mereu 
prezentă, că ei sînt și producă
tori și proprietari. Adică mîn- 
dria că în fiecare autocamion 
românesc sau autobuz se află o 
părticică din munca colectivului 
atelierului din care faci parte.

Virgil Păun, locțiitorul secre

participă la viața artistică a co
munei lor. Secretarul comitetu
lui comunal U.T.C., Pavel Tru- 
țescu, face parte din Ansamblul 
folcloric „Călușul", din forma
ția de teatru și din brigada ar
tistică de agitație. Nichita Dra- 
gomira, îndrumătorul U.T.C. al 
liceului, este solist dansator în 
ansamblul „Călușul", activează 
in brigadă și se ocupă de in
struirea formațiilor artistice ale 
liceului. De asemenea, toți mem
brii comitetului sînt incluși in 
formațiile comunei.

Interesindu-ne de modul în 
care comitetul județean U.T.C. 
s-a preocupat de perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă 
ale organizațiilor de tineret am 
aflat că trimestrial sint organi
zate schimburi de experiență, 
dezbateri metodice cu organiza
țiile la nivel de județ și la fie
care centru de zonă intilniri cu 
secretarii comunali și cu direc
torii de cămine culturale. în 
discuțiile purtate in acest ca
dru sint subliniate rolul de par
ticipant în primele rinduri al 
fiecărui activist, ideea că mun
ca acestuia trebuie făcută cu 
spiritul răspunderii dat numai 
de participarea directă la toa
te acțiunile tineretului. Exem
plele de activiști care transpun 
in faptă aceste idei sînt totuși 
încă puține. La Caracal, Cora
bia, Drăgănești, secretarii co
mitetelor orășenești activează în 
formații artistice, de asemenea 
cei mai mulți secretari comu
nali. Ca urmare a acestei par
ticipări, mișcarea artistică a 
luat o amploare deosebită, nu
mărul formațiilor a crescut, iar 
premiile obținute la ultimul con
curs național au confirmat va
loarea colectivelor de artiști 
amatori din județul Olt.

Priceperea, capacitatea în 
muncă a celor mai mulți dintre 
activiști nu sînt încă potențate 
de spiritul înnoitor, de inițiati
vă, atribute ale muncii activis
tului ce are puterea de a sti
mula și de a impulsiona acti
vitatea organizațiilor. Mentali
tatea birocratică mai este încă 
dușmanul inițiativei și al în
drăznelii în acțiune, ducînd la 
consumarea de timp prețios cu 
lucruri mărunte și de multe ori 
inutile și afectînd însăși cali
tatea muncii activiștilor. Or, 
viața a dovedit că rutina și 
conformismul se pot învinge 
numai cu propriul efort de au- 
todepășire, cu efortul de a îm
pleti îndrumarea teoretică cu 
exemplul personal. Vedem e- 
xemplul personal ca o conduită 
etică, ca o condiție a conduce
rii și a muncii de îndrumare. 
Pentru că sinonimia dintre ac
tivist și activitate înseamnă in 
esență participare nemijocită. 
Pentru că. „a fi conducător de 
tineret inseamnă să te angajezi 
în viața tineretului"!

ALINA POPOVICI

La vernisaj au 
participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Cul
turii și Educației So
cialiste, reprezen
tanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, 
directori de edituri, 
alți oameni de artă 
și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte, de 
asemenea, Petar Do- 
dik, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la 
București, alți mem
bri ai corpului diplo
matic, precum și o 
delegație culturală 
iugoslavă.

(Agerpres)

tarului comitetului U.T.C. pe 
uzină, 25 ani, frezor. Evoluția 
firească: școală profesională, a- 
poi liceul („Fără liceu nu se 
poate lucra aici I Anul acesta, 
avem încă 14 tineri înscriși la 
liceu"), de 10 ani în uzină. II 
ascult: „Sîntem, în fapt, o mare 
familie, iar atelierul nostru o 
microuzină. Din material brut 
rezultă o piesă finită. 7 000 de- 

ECHIPA DE LA „DEMARORI
marori pe lună, plus piesele de 
schimb. Ne cunoaștem foarte bi
ne. Venim toți prin aceeași fi
lieră : la început școala profe
sională, în anul 3 practica în a- 
teller. Decisivă! Tinerii elevi de
prind tainele meseriei, se fami
liarizează cu exigențele discipli
nei muncitorești, învață să răs
pundă sarcinilor de plan. Noi îi 
urmărim, îi ajutăm. Cine rezis
tă, rămîne aici. Și nu mai plea
că ! îndrăgește colectivul, înțele
ge imperativele zilei și li se de
dică cu trup și suflet". Apoi 
aflu alte amănunte. Despre lup
ta pentru calitate. Stoica Radu 
Vladimir (23 de ani, lăcătuș- 
montator, elev al Liceului indus

Spectatorul de film tră
iește in sala de cinema nu 
numai emoția actului artis
tic ci și o oarecare de
dublare a personalității. Pe de 
o parte, spectatorul se identi
fică cu unul din eroii filmului, 
luptînd. suferind și bucurindu- 
se alături de acesta. Pe de altă 
parte, se întimplă un proces 
invers : personalitatea eroului 
de cinema se proiectează in 
conștiința spectatorului, care în
cearcă sau dorește să-i seme
ne modelului cinematografic 
chiar și după ce a părăsit sala.

In felul acesta identitatea so
cială și apartenența etică a 
eroului de film devine nu nu
mai o problemă de creație ci și 
una moral-educativă. Tipurile 
umane afirmate sau infirmate 
în film devin cu sau fără voia 
realizatorilor modele sau non- 
modele pentru spectatori. Nu e 
o noutate pentru nimeni faptul 
că succesele filmului românesc
— atîtea cite sînt — au fost le
gate tocmai- de identitatea din
tre aspirația eroilor săi și sen
surile iștOrice, înțelegerea ne
cesităților sociale și politice ale 
vremii' în care au trăit. Două 
filme ale anului 1974 dedicate 
aceluiași eveniment istoric, in
surecția națională armată an
tifascistă și antiimperialistă
— „Porțile albastre ale o- 
rașului" și „Stejar — extremă 
urgență" — mi se par deosebit 
de potrivite pentru o analiză 
din interiorul dosarului biogra
fic al eroilor propuși. Amin- 
două filmele au beneficiat de 
scenarii bogate în semnificații 
umane. sociale și patriotice, 
scrise de Marin Preda, reîntors 
la cinema după o îndelungată 
absență („Porțile albastre ale o- 
rașului"). de un dramaturg ori
ginal, Horia Lovinescu — îm
preună cu experimentatul ci
neast Mihai Opriș („Stejar — 
extremă urgentă").

Povestea din „Porțile albastre 
ale orașului" aduce, poate, cel 
mai cinematografic subiect din 
filmografia românească. . (Nu-1 
voi povesti insă aici, invitîndu-I 
pe cititorul care n-a vizionat 
filmul s-io .facă negreșit).

In „Stejar — extremă urgen
ță" scenariul evocă una din cele 
mai spectaculoase operații de 
contraspionaj din timpul celui 
de-al doilea război mondial și 
anume descoperirea de către 
Comitetul militar insurecțional 
ce acționa sub îndrumarea 
P.C.R. a planului secret „Mar
gareta II> elaborat de statul 
major hitlerist' și care prevedea 
modul de intervenție a trupelor 
germane în cazul ieșirii Româ
niei din război. In film, ca și 
în viață, in spatele Evenimente
lor stau oamenii — cei care 
le-au dezlănțuit sau cei care li 
se opun.

O relatare cinematografică de
vine artistică numai în măsura 
în care eroii săi apar firesc in 
poveste, se nasc și trăiesc rea
list. dezvăluindu-și biografiile. 
Cu cit un personaj de film are 
o biografie artistică mai clară 
sau mai contradictorie, mai lu
minoasă sau mai dramatică, cu 
atît el este mai emoționant iar 
mesajul pe care îl poartă devine 
mai convingător.

în ultimă instanță, gradul de

Carnet plastic sătmărean
Efervescența creatoare care 

a precedat jubileul eliberării 
și apropiatul Congres al 
XI-lea al P.C.R. în toate com
partimentele activității mate
riale și spirituale și-a pus bi
nefăcătoarele sale pecefi și a- 
supra celei mai recente pro
ducții a frontului plastic săt
mărean. Artiștii care îl com
pun — in continuă creștere 
numerică și diversificare sti
listică — au avut astfel pri
lejul de a proba, o dată in 
plus, nobilele aspirații ce-i a- 
nimă, capacitatea de cuprin
dere și exprimare originală a 
unei problematici generoase, 
de largă respirație și accesi
bilitate. Sub atari auspicii fe
ricite, reușitele semnificative 
n-au întîrziat să se producă, 
ilustrînd îndeosebi cele două 
sectoare (genuri) de valoroa

trial de electrotehnică) îmi spu
ne : „In atelier am realizat cîte
va inovații. Tot în colectiv, sub 
conducerea unor muncitori cu 
multă experiență. Iată cîteva : 
un nou procedeu tehnologic de 
confecționare a polului pentru 
demarorii D 2 și D 3. Economii: 
peste un milion lei. Autorii : e- 
chipa „Bendixe", condusă de 
Vasile Voicu. Un dispozitiv de 

frezat lamela colector. Autorii : e- 
chipa din care face parte și fre
zorul Gabriel Stancu ; un „uni
versal" cu strîngere automată — 
echipa în care muncește și strun
garul Constantin Ghencea". De 
la strungarul Nicolae Gîmicea- 
nu (22 de ani, de patru ani în 
uzină, „Nu m-aș muta în altă în
treprindere I Aici am cunoscut 
satisfacția muncii productive, 
aici am învățat meserie, colec
tivul în care muncesc este pen
tru mine totul 1) aflu că în ate
lier se nasc inițiative demne de 
a fi popularizate. Iată una, așa 
cum ne-o redă strungarul Gîr- 
niceanu : „Organizăm concursuri 
pe meserii. De obicei, duminica. 

audientă al conținutului unui 
film este legat de calitatea ome
nească și artistică a personaje
lor care afirmă un crez social 
înaintat, o filozofie generoasă, 
un mod de viață etic.

Se mai întimplă însă uneori 
ca partitura cea mai bogată, 
paleta cea mai dramatică, o 
biografie bogată să o aibă toc
mai personajele învinse de via
tă și istorie. Și, invers, asistăm 
la apariția unor invlngători re
zumați la simple apariții fizice, 
investiți de cineaști mai degra
bă cu etichete decit cu particu
larități umane, acționînd în vir
tutea unor legități știute din 
manuale și mai puțin din co
mandamentele intime ale con
științei și. ii) orice caz. nefiind 
implicați in fapte relevante.

în mod paradoxal, dreptul la 
complexitate, la dramă, la tul
burătoarele întrebări ale exis
tenței umane il au tocmai eroii 
care se opun vieții, progresului 
social și uman. In „Stejar — ex
tremă urgență" personajul cel 
mai interesant este maiorul hit- 
lerist Werner von Richter.

Cei ce luptă contra hitleriști- 
lor, activistul de partid, ofițerul 
șint frumoși și generoși pe 
ecran aproape numai pentru 
faptul că noi, spectatorii, ii in
vestim cu toate acele înalte ca
lități morale și patriotice pe 
care le-au avut dintotdeauna 
comuniștii dar pe care scriitura 
filmului nu le dezvăluie decit pe 
jumătate.

In „Porțile albastre ale ora
șului", dușmanul fascist nu apa
re cu fișă umană ci numai ca 
o amenințare cumplită, aproape 
codificată in explozii, bombar
diere în picaj ucigător, rafale 
de arme automate. Filmul dez
văluie însă interesante și com
plexe portrete umane, de o deo
sebită forță realistă din tabăra 
luptătorilor unei baterii antiae
riene române care apără capi
tala țării. Sublocotenentul crud 
în aparentă nu e in fond decit 
un adolescent sever în primul 
rind cu sine însuși, capabil să 
înfăptuiască acte de eroism cu 
o simplitate desăvirșită. Solda
tul teterist ranchiunos trăiește 
pe parcursul unei ore de luptă 
incleștată revelațiile unor ade
văruri simple și de bun simț 
care ii vor schimba radical 
existența. Contabilul petrecăreț, 
înșelat de nevastă, cîștigă și 
pierde totul într-o singură zi 
care-1 va înnobila. Dar există în 
primul rind sergenții, caporalii, 
soldații. admirabile tipuri de ță
rani români îmbrăcați în haine 
militare, caractere robuste, 
purtind amprenta marii litera
turi a autorului „Moromeților", 
purtători ai înțelepciunii, erois
mului și umanismului românesc. 
Sint, poate, și în acest film u- 
nele imperfecțiuni. Ele se pierd 
insă în torentul de viată auten
tică. pe care il aduc oamenii 
aceia minunați care au luptat 
și murit în bateria de artilerie 
antiaeriană de la Otopeni.

Așadar, cind ne apucăm să 
facem un film, nu strică să ne 
punem de mai multe ori între
barea : „De unde vin și încotro 
se duc eroii filmelor ?“.

ATANASIE TOMA

să tradiție locală: pictura și 
grafica. Cîteva din pînzele 
expuse în cadrul unei expo
ziții omagiale impresionează 
prin simplitatea și profunzi
mea mesajului, prin migala 
și acuratețea elaborării. 
Jertfă pentru azi de Ion Pop- 
dan (o vibrantă „depoziție" 
afectivă asupra multisecula
rei jertfe întru neatîrnare a 
poporului nostru), Victorie de 
Aî/rel Cordea, Calea martiri
lor (din ciclul Ororile fascis
mului) de Fodor Coloman, 
August de Ion Sasu, Forme 
noi de Szilagyi Adalbert se 
rețin cu prioritate.

Alături de Maestrul Eme
rit al Artei Paul Erdoș, care 
realizează, în stilul care l-a 
consacrat, ciclul Eliberarea, 
expun lucrări sugestive Paulo- 
vics Vasile (Partidul ne con

Bunăoară, strungarii. Toți tine
rii strungari participă la concurs. 
Li se dau reperele. Ei le lucrea
ză. Apoi li se acordă un număr 
de puncte corespunzător calită
ții. După aceasta, urmează proba 
teoretică, de asemenea, aprecia
tă prin notare. Cîștigătorul este 
premiat. Ce avantaje avem ? Pe 
de o parte, tinerii muncitori își 
desăvîrșesc cunoștințele tehnice.

învață să lucreze mai repede și 
mai bine. Pe de altă parte, ne 
reîmprospătăm sculele uzate, de
oarece reperele pentru concurs 
corespund cu scule și piese de 
care tinerii au nevoie în cursul 
săptămînii de lucru"...

...O microuzină. Un atelier în 
care tinerii înțeleg să muncească 
și să trăiască la nivelul unor 
înalte exigențe. Un atelier cu o 
producție de 11 milioane lunar, 
producție născută nu numai din 
mașini, ci și din inovații, iniția
tive și, mai ales, dintr-un spirit 
de echipă, superior înțeles de 
către toți muncitorii. Și atunci ? 
Totuși, ce-1 nemulțumește pe in
ginerul Giurgiu ? „Eu nu înțeleg

Laboratorul de parte electrică al Facultății de energetică din cadrul Institutului politehnic Bucu
rești '
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ȘCOALA

ȘTIȚI CE S-A ÎNTIMPLAT 
CU BACALAUREAȚII 

LICEULUI DV. ?
Sînt multe, foarte multe tre

buri acum, la acest început de 
an școlar. Ar părea, deci, o su
praîncărcare să formulezi toc
mai în aceste momente întreba
rea : ce se întimplă cu bacalau
reații verii lui 1974 ? Doispre
zece ani au fost ai școlii, și să 
fim de acord că trebuie să ră- 
mînă ai școlii, să răspundă a- 
ceasta de ei pînă îi va ști pe toți 
la rostul lor. Certitudinea că 
foștii tineri ai liceelor se află 
încadrați într-o colectivitate 
de muncă există in situa
ția a peste 30 000 bacalau- 
reați, care au devenit stu- 
denți, și a incă citorva mii, 
deveniți elevi la post-liceal. 
Promoția liceală — atît cea de 
la liceele de specialitate, cit și 
cea a liceelor de cultură gene
rală — este insă mult mai mare. 
Nu ridică probleme absolvenții 
liceului de specialitate : cei care 
n-au devenit studenți, sint, cu 
siguranță, la locurile lor de 
muncă. întrucit dețin titlul șl 
pregătirea de muncitori cu înal
tă calificare și au fost pregătiți, 
concomitent cu formarea de 
cultură generală, pentru o pro
fesie. pentru un loc de muncă, 
numărul lor fiind apreciabil.

Cifra reprezentînd categoria 
bacalaureaților liceelor de cul
tură generală, care n-au reușit 
într-o formă de învățămînt 
post-liceal nu este, insă, nici ea 
de neglijat.

Nu trecem ușor peste trauma 
produsă de un eșec la un con
curs de admitere. Ea este reală 
și de ințeles. Dar nici nu tre
buie amplificată, dindu-i-se di

duce, Construirea viitorului, 
Luptă eroică), tînărul și te
meinicul Lucian Cociuba 
(Victorie, Participare etc.), 
alți graficieni și acuareliști 
porniți pe calea afirmării. 
Mai puțin semnificativă se în
fățișează arta decorativă și 
sculptura, din care citarea se 
face anevoie (Timp de Maxi
milian Radu, și cam atît.

Grupată în jurul citorva 
vîrfuri pe care le-am semna
lat, expoziția, găzduită la 
parterul Casei de mode din 
municipiul Satu Mare, reali
zează, prin majoritatea celor 
55 de lucrări ale sale, o convin
gătoare pledoarie pentru arta 
ancorată profund în realități
le revoluționare ale patriei.

V. SAVINESCU

să muncesc în asalt. Oamenii a- 
ceștia tineri, pe care-i conduc, 
fac, în anumite zile, eforturi su
plimentare. Aș putea zice că se 
întrec pe sine. Avem nopți de 
muncă în oare recuperăm ne
glijența altora. Ca să faci de- 
marori, îți trebuie o piesă. Mică, 
dar o piesă de bază. Iat-o ! Un 
pinion. De oțel. Ni-1 livrează U- 
zina „Steagul Roșu" din Brașov. 
Trebuie să primim 13 000-15 000 
asemenea pinioane în fiecare lu
nă. Ne aflăm aproape de sfîr- 
șitul lunii și am primit doar... 
4 600 bucăți. Situația se repetă 
lună de lună. Ce facem ? Lu
crăm celelalte piese, și cînd, în 
sfîrșit, ne sosesc pinioanele ne 
repezim la... montaj. Așa devine 
noaptea... zi. Așa ntî se mai 
pleacă din atelier și așa putem 
raporta : și luna aceasta atelie
rul și-a îndeplinit planul!“.

Inutil să mai comentăm ! Poa
te doar să amintim că de dema
rorii produși la Uzina de mașini 
electrice beneficiază chiar... Uzi
na „Steagul Roșu" din Brașov. 
Și să ne gîndim, în final, ce 
minuni ar face spiritul de echi
pă dacă ar birui și la nivelul de 
cooperare între întreprinderi prin 
rezolvarea mult discutatei pro
bleme a respectării contractelor. 

mensiuni dramatice, cum am 
observat din corespondența so
sită la redacție ori din consta
tările pe teren, că se petrec 
lucrurile în destule familii. Ne
reușita la un concurs este con
siderată — cu deosebire de că
tre părinți — o lovitură fără de 
remediu. Nu spunem asta cu 
intenții moralizatoare : părin
tele este părinte și, în virtutea 
acestui fapt, poate amplifica o 
situație defavorabilă — la un 
moment dat numai — propriu
lui copil. Apelăm numai și. nu
mai % simțul realității. Și, de 
fapt, apelul este adresat tine
rilor înșiși. Ei, într-o asemenea 
situație, sînt mult mai lucizi — 
validează un insucces de di
mensiunile eșecului la facultate, 
ii afectează, evident, poate 
chiar și ca orgoliu, dar au pu
terea să recepteze ideea că se 
poate pune ceva in loc. De ne
numărate ori. îrț discuțiile noas
tre cu tinerii aflați în prag de 
carieră pe tema : „ce vrei să 
faci ; ce dacă nu reușești la 
facultate, ce se va întimplă ?“, 
partenerii de dialog ne-au vor
bit, decis, despre o variantă de 
rezervă, despre acel legămînt 
față de ei înșiși : „în orice caz, 
voi lucra", repugnindu-le ideea 
„anului de-acasă“ în așteptarea 
altui concurs, an trăit din mun
ca părinților. Am apreciat o a- 
semenea optică lucidă, dorința 
de a sta pe propriile picioare 
din momentul cind ai spus șco
lii ..rămas bun".

Dar ce reprezintă „voi lucra"? 
Despre asta, intr-adevăr, tinerii 
noștri știau prea puțin. Și nu 
ne sfiim s-o spunem că știu pu
țin, chiar și acum, cind mulți 
dintre ei se află in situația de 
a apela „la rezervă". Iată, dar, 
de ce am adus în discuție, mai 
devreme ca altădată, problema 
celor ce n-au reușit la faculta
te. Școlile și factorii de învăță- 
mint se gindesc în general mai 
tirziu la acești tineri. Or, clari
ficarea situației lor acum este 
de actualitate. Acum trebuie 
știut, la amănunt, pină la ulti
mul absolvent, ce s-a intimplat 
cu bacalaureații, unde se află, 
unde s-ar putea afla.

Proiectul Directivelor Congre
sului al XI-lea al partidului 
subliniază că acoperirea nece
sarului de cadre impune forma- 
rea profesională în cursul cin
cinalului viitor a unui număr 
de 1,8—2 milioane de persoane, 
prin toate formele de pregătire. 
Iată, sint citeva mii de tineri- 
care pot deveni de acum- o par
te a acestei forțe de muncă, în 
măsura în care ei — și, repe
tam, mai ales familiile — îșj 
gîndesc viitorul lor integrat’ în 
făurirea viitorului țării, $ nu 
amină contribuția la acest e- 
fort, concepind-o numai in ca
litate de deținători ai unei di
plome de facultate.

Invățămîntul nostru superior 
și postliceal se dezvoltă conti
nuu, pregătindu-se ca in 1976— 
1980 să dea 180—200 mii absol
venți. Dar niciodată el nu va 
avea capacitatea de cuprindere 
similară cu capacitatea de șco
larizare a liceului. Să nu uităm 
că în perspectiva dezvoltării so
cietății, potrivit proiectului Pro
gramului partidului, în 1980 vom 
trece la generalizarea liceului 
de 12 ani, incit pină în 1990 se 
va ajunge la situația ca întrea
ga generație tinără să absolve 
studiile liceale complete. E de 
la sine înțeles că trebuie să te 

Noua casă de cultură din Galați

ridici la acest nivel de înțele
gere a propriului Viitor, să te 
ridici deasupra „ihicului-mare" 
interes personal $i să-1 faci 
mare în măsura in Care il inte
grezi în interesul general. So
cietatea noastră pierde dacă 
mii de tineri stau acasă un an 
cu justificarea : „rrță pregătesc 
pentru un viitor coticurs", chiar 
dacă în acel an nu statul chel
tuiește p'ehtru ei, Ci doar fa
milia. Economia pierde prin 
ceea ce ar putea a,cești tineri 
să creeze pentru producție. 
Pierde chiar și în situația in 
care tinerii și familiile lor ac
ceptă ideea încadrării in muncă, 
dar caută doar soluțiile cele 
mai comode, de compromis —, 
un loc de muncă pentj-u citeva 
luni, un post oarecare, de func
ționar ori semi-funcțiOnar. De
ciziile tinerilor . trebuie să fia 
deci .mai. radicale, rate, și pă
rerea multor tineri;;V multor ■ 
dascăli, chiar și a unor părinți. 
Adică, trebuie ales ceva pentru 
mai departe, dar ceva durabil, 
pentru o carieră de o viață, cu 
gindul că fiecare, acolo unde 
se încadrează, are posibilitatea 
autodepășirii, că prih sistemul 
invățămintului nostru, conceput 
ca un învățămînt continuu, tînă- 
rul care se încadrează ca mun
citor are putința, e chiar obli
gat de mersul societății, de e- 
voluția tehnicii, a științei, să 
urcă alte trepte ale perfecționă
rii profesionale. w

Propunem o acțiune de mare 
amploare, care să fie declan
șată cu operativitate 7 foștii di- 
riginți ai elevilor din promoția 
1974, ajutați de membrii acti
velor U.T.C., de consiliile locale 
ale elevilor, să întreprindă un'*' 
sondaj pentru a afla cu exacti- 
tate ce s-a intimplat cu .fiecare 
absolvent de liceu, ce intenții 
au cei care nu sint cuprinși in 
nici o activitate ori jiu se în
cadrează între cei' eare-și vor 
satisface stagiul' militar. Pe 
baza acestei situații, împreună 
cu direcțiile forțelor de muncă, 
cu întreprinderile să se găseas
că locuri potrivite de muncă, 
să se propună forme de califi
care de scurtă durată ; să se 
faciliteze tinerilor atestați la 
absolvirea liceului intr-o profe
sie încadrarea în Întreprinderi
le care i-au atestat și în me
seriile dobindite,1 in situația a- 
,ceasta aflindu-se citeva sute
de tineri. Ar fi *și un argument 
convingător pentru tineri — și 
•pentru cei care sint acum elevi 
T- că însușirea deprinderilor, 
practice în, atelierele școlii' asi
gură pregătirea pentru muncă 
și. viață, oferindu-le șansa de a 
se încadra îri‘> -muncă imediat 
după absolvirea școlii. Ar fi, 
totodată, o dovadă că atestările 
nu se dau de formă, ci că în
treprinderile care participă la 
certificarea atestării se gindesc 
■la elevii de liceu ca la posibilii 
lor muncitori.

O largă activitate de populari
zare, la nivel de școală, de 
oraș, folosindu-se mijloacele a- 
gitatorice, este absolut necesară, 
pentrțt ca absolvenții de liceu 
să știe cui se pot adresa pentru 
a se încadra intr-un loc de 
muncă, unde se organizează 
cursuri de calificare pentru ei, 
ce întreprinderi îi solicită, ce 
trebuie să facă în mod concret 
pentru a deveni oameni utili in
tr-o activitate productivă.

LUCREȚIA LUSTIG
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• In industrie, investițiile vor fi îndreptate spre dezvol
tarea metalurgiei, industriei chimice, industriei constructoare 
de mașini, spre crearea de noi mari capacități de produc
ție dotate cu tehnica modernă.

• O atenție deosebită se va acorda modernizării tutu
ror ramurilor economiei naționale, dotării lor cu tehnica 
cea mai înaintată ; volumul principal al investițiilor în in
dustrie va fi îndreptat în direcția mecanizării și automati
zării proceselor de producție.

e în domeniul agriculturii, investițiile vor fi îndreptate 
sore realizarea vastului program de irigații, desecări, în
diguiri, regularizarea cursurilor de apă etc.

Consfințind victoriile istorice 
dobindite după eliberare de po
porul nostru în toate domeniile 
de activitate, în edificarea noii 
crînduiri, analizind în profun
zime mersul obiectiv al vieții e- 
conomico-sociale și avînd in ve
dere complexitatea crescîndă a 
problemelor ce trebuie soluțio
nate în viitor. Programul Par
tidului Comunist Român stabi
lește strategia generală a făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate și a înaintării 
României spre comunism. Acea
sta presupune maturizarea în
tregului nostru sistem social- 
economic, dezvoltarea armoni
oasă, pe planuri multiple a în
tregului edificiu tehmco-mate- 
rial, a structurilor sociale și in
stituționale, a normelor și va
lorilor umane. Desfășurarea e- 
iortului constructiv al poporului 
nostru pe un front larg, într-o 
viziune integratoare, atotcuprin
zătoare. este singura în măsură 
să dea soluții realiste, optime 
acțiunilor viitoare.

O latură esențială a acestui 
proces complex, de largă anver
gură, ce urmează a se des la- 
sura in viitoarele cincinale, o 
constituie dezvoltarea proporțio
nală a,tuturor ramurilor econo
miei naționale, asigurarea unui 
raport judicios între industrie 
și agricultură, aflate într-o 
strinsă interdependență. Pentru 
realizarea acestui imperativ se 
prevede asigurarea unei condu
ceri unitare, pe baza planului 
național. Unic, a întregii activi
tăți economlco-sociale, capabilă 
să coordoneze dezvoltarea echi
librată a tuturor compartimen
telor de activitate și să armo
nizeze necesitățile individuale 
eu cele generale, dobîndindu-se 
astfel o înaltă finalitate social- 
umană, în folosul bunăstării tu
turor membrilor societății și în
floririi multilaterale a persona
lității acestora. Totodată, se va 
putea evita apariția unor dis
proporții, în economie, orientîn- 
du-se creșterea producției de 
bunuri materiale și extinderea 
prestărilor de servicii în con
cordanță cu cerințele sociale.

Conducerea unitară a Româ
niei socialiste pornește de la 
principiul dezvoltării rapide a 
forțelor de producție, al creării 
unei puternice și moderne baze 
tehnico-materiale, în stare să 
lichideze cit mai repede deca
lajul ce ne desparte de țările a- 
vansate. Factorul primordial al 
dezvoltării forțelor de producție, 
al progresului economic și so
cial al țării îl reprezintă con
tinuarea fermă a industrializă
rii socialiste, consolidarea ne
contenită a poziției conducătoa
re a industriei in procesul de 
reproducție, ceea ce va avea un 
rol decisiv în creșterea produc
tivității sociale a muncii.

Prevăzîndu-se în continuare 
un ritm rapid de creștere a pro
ducției industriale (de 9—10 la 

La V.C.M. Reșița, turbinele au rămas o pasiune a constructorilor energeticieni; fluviul de lumină își începe drumul de aici...
Foto: GH. CUCU

sută in medie pe an), se urmă
rește totodată realizarea unor 
importante schimbări structura
le. calitative, prin accentuarea 
caracterului intensiv al dezvol
tării, ca și prin valorificarea op
timă a resurselor de materii 
prime și energetice, crearea de 
noi materiale necesare econo
miei, dezvoltarea prioritară a 
ramurilor purtătoare ale pro
gresului tehnic.

3, Dezvoltarea armonioasă, pro

porțională a tuturor ramurilor 
economiei naționale, asigurarea 
unui raport just între industrie 
și agricultură, aflate într-o strîn- 
să interdependență. Dezvoltarea 
atît a industriei cît și a agricul
turii, pe baza cuceririlor științei 
moderne, constituie factorul de
terminant al făuririi cu succes a 
societății socialiste multilateral 

dezvoltate

Pe fondul unei creșteri gene
rale a producției industriale de 
6,5—7,5 ori in 1990 față de 1970, 
ritmurile cele mai înalte le vor 
realiza chimia și construcția de 
mașini. Ponderea acestora în 
totalul producției industriale se 
va ridica de la circa 44 la sută 
in 1975 la 55—60 la sută în 1990.

In această perioadă industria 
chimică, în rapidă expansiune, 
va acorda o atenție prioritară 
petrochimiei, a cărei pondere va 
reprezenta în 1990 trei pătrimi 
din producția ramurii. Creșteri 
mai accentuate vor fi înregis

trate la produse cit eficiență su
perioară — produse de sinteză 
organică, cauciuc sintetic, fibre 
și fire sintetice, materiale plas
tice și rășini sintetice, anvelope 
și articole de cauciuc. Construc
ția de mașini va fi orientată cu 
precădere spre realizarea unei 
game de mașini, utilaje și insta
lații complexe de înaltă tehni
citate, precum și de mijloace 
de transport de mare capacita

te. dezvoltindu-se totodată în 
ritm susținut industria electro
nică, îndeosebi fabricația mij
loacelor de calcul și automati
zare. aparatură de măsură și 
control.

De asemenea, avînd în ve
dere câ agricultura constituie o 
ramură de bază a economiei 
noastre naționale, un element 
esențial al creșterii economice, 
partidul acordă o atenție deose
bită realizării unei agriculturi 
moderne, intensive, de înaltă 
productivitate, bazată pe cele 

mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii.

Printr-o dezvoltare judicios 
corelată a industriei și agricul
turii și printr-o structurare mai 
eficientă a acestora se va da un 
nou și puternic impuls celorlal
te ramuri și domenii de activi
tate, progresului general al vie
ții economico-sociale, ridicării 
nivelului de trai.

In sistemul de măsuri menit 
să determine modificări pro
funde in nivelul forțelor de pro
ducție și in creșterea produc
tivității muncii se înscriu și 
mecanizarea complexă a lucră
rilor de irigații, îndiguiri, de
secări și ameliorări funciare, ca 
și alte măsuri pentru conser
varea și creșterea fertilității 
solului. în acest scop, industria 
constructoare de mașini va a- 
sigura satisfacerea deplină a 
necesarului de mașini și insta
lații pentru mecanizarea com
plexă a tuturor lucrărilor din a- 
gricultură, iar producția de în
grășăminte chimice va ajunge 
în i990 la un nivel de trei ori 
mai mare față de 1975.

Dezvoltarea continuă a pro
ducției agricole — care va sta 
în centrul politicii agrare a 
partidului — relevă marea im
portanță a acestei ramuri, ca 
sursă de materii prime și im
portantă bază materială a ridi
cării standardului de viață. în 
perioada 1986—1990 producția a- 
gricolă medie anuală va fi de 
1.5—1,8 ori mai mare decît me
dia anuală din perioada 1971— 
1975. Creșterea producției agri
cole este insoțită de îmbunătă
țirea structurii sale, îndeosebi 
prin dezvoltarea mai accelerată 
a zootehniei (a cărei pondere 
va ajunge la aproape 50 la sută 
din totalul producției agricole), 
a culturii plantelor tehnice, a 
legumiculturii, viticulturii și 
pomiculturii : griul și porum
bul vor continua totuși — prin 
importanța lor economică — să 
ocupe locul principal in produc
ția vegetală. Agricultura poate 
contribui astfel într-o măsură 
sporită la dezvoltarea industriei 
de bunuri de consum. De pildă, 
producția de carne va fi în 
1990 de 2.3—3,1 ori mai mare 
decit in 1975, producția de con
fecții de 3—3,2 ori, a încălță
mintei de circa 2 ori.

Odată cu dezvoltarea în ritm 
înalt a industriei și agriculturii 
se urmărește să se asigure pro
gresul rapid și al celorlalte ra
muri, astfel incit să se edifice 
o structură economică echili
brată, rațională, în concordanță 
cu cerințele valorificării maxi
me a resurselor materiale și u- 
mane, cu necesitățile crescînde 
ale populației și aspirațiile de 
progres ale țării noastre.

Conf. univ. dr. 
VALENTIN NICOLAE

Producția PENTRU VIITORUL
PATRIEI

In determinarea direcțiilor și volumului producției materiale partidul pornește de la principiul socialist, al dezvoltării forței 
producție în vederea satisfacerii nevoilor de viață determinate științific, atit pentru asigurarea reproducției lărgite, cît și pentru acope 
necesităților consumului. Cele aproape 3 000 miliarde lei prevăzute a fi investite în următorii 15 ani vor fi îndreptate în primul, 
spre creșterea fondurilor productive, cea mai mare parte a lor urmînd să fie consacrată și în viitor dezvoltării în ritm intens a 
de materii prime și energetice, progresului industriei. Partidul își continuă astfel, ferm, politica de industrializare socialistă, factor 
mordial al dezvoltării forțelor de producție, al progresului economic și social al țării, o atenție deosebită acordînd, în același ti 
agriculturii — ramură de bază a economiei noastre naționale.

Locul și rolul agricultu 
în dezvoltarea armoniot 

a economiei naționale

Convorbire cu tovarășul 
ION STANCIU, f 

ministru adjunct al M.A.I.A.A. |

Asigurarea unei 
proporționări juste 
a tuturor ramurilor 
economiei naționale

Convorbire cu tovarășul 
CONSTANTIN CALOIANU, 

directorul Direcției planurilor și prognozelor — C.S.P.

— Care sint proporțiile fun
damentale ale dezvoltării eco
nomico-sociale și în funcție de 
ce se stabilesc ?

— In procesul concret al pla
nificării, odată cu stabilirea rit
murilor de creștere ale produc
ției sociale se analizează și se 
determină, în vederea asigură
rii unui cadru de dezvoltare e- 
chilibrat, o serie de rapoarte și 
proporții ce se normează între 
diferitele ramuri și sectoare din 
economie sau secțiuni de plan. 
Astfel de proporții -— cu carac
ter de ansamblu — sint, spre e- 
xemplu, proporția dintre fondul 
național de dezvoltare și fondul 
de consum, dintre producția 
mijloacelor de producție și a ce
lor de consum, dintre industrie 
și agricultură sau dintre ramu
rile și subramurile lor etc. Toate 
aceste proporții se stabilesc în 
funcție de : obiectivele economi
co-sociale ale etapei (dezvolta
rea ramurilor producției mate
riale, promovarea unor mutații 
structurale, ridicarea nivelului de 
trai) ; resursele umane și mate
riale ale țării, existente și cele 
posibile de atras în circuitul e- 
conomic; gradul de dezvoltare 
și posibilitățile de cooperare e- 
conomică internațională. Ele țin 
seama în același timp de situa
țiile concrete și de perspectivă 
din ramura sau sectorul care face 
obiectul analizelor.

— Care sint proporțiile cheie 
în cadrul politicii economice și 
cum sint asigurate prin plan ?

— Una dintre proporțiile cheie 
ale dezvoltării economice o re

prezintă proporția dintre fondul 
de dezvoltare și fondul de con
sum, deoarece, așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu încă de 
la Congresul al X-lea al P.C.R., 
ea reprezintă o condiție deter
minantă pentru sporirea poten
țialului economic și pentru pros
peritatea societății noastre, pen
tru îmbinarea armonioasă între 
interesele prezente și cete de 
perspectivă. In același timp, o 
proporție majoră este cea dintre 
dezvoltarea industriei și agricul
turii, care se judecă întotdeauna 
prin prisma efectelor rezultate 
din livrările reciproce : mașini și 
utilaje, îngrășăminte și alte pro
duse chimice, materiale de con
strucții și respectiv materii pri
me pentru industria alimentară 
și alte ramuri. Este de asemenea 
ușor de înțeles importanța pe 
care o au în procesul planifi
cării producției industriale pro
porțiile care se formează între 
industria metalurgică și cea de 
construcții de mașini, între ex
ploatarea forestieră și industria 
lemnului sau. proporția dintre 
producția filaturilor și cea a țe
săturilor, dintre producția de o- 
țel și cea de laminate etc. Aceste 
proporții, cît și altele au în ve
dere : dimensionarea volumului 
de producție în funcție de ca
pacitățile existente și cele care 
se pun în funcțiune; producția 
fizică în raport cu cerințele pie
ței interne și externe; volumul 
de producție în funcție de nece
sarul de materiale; numărul și 
structura forței de muncă.

— Ce va însemna pentru agri
cultură asigurarea unui raport 
just între industrie și agricultu
ră, aflate într-o strînsă interde
pendență?

— Produsele vegetale și a- 
nimale reprezintă materii pri
me pentru industria alimenta
ră și ușoară, ramuri care de
țin o pondere însemnată în an
samblul industriei noastre so
cialiste. Numai răspunzînd aces
tor cerințe, consecința unei ne
cesități obiective și a unei prog
noze științifice, agricultura își 
menține locul de bază în cadrul 
economiei naționale. De aici de
curge și necesitatea obiectivă a 
menținerii unui ritm înalt de 
sporire a producției agricole, 
pentru că de aceasta depinde 
dezvoltarea armonioasă și echili
brată a întregii economii națio
nale. Pentru cincinalul viitor, 
proiectul de Directive ale Con
gresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român stabilește . că 
producția globală agricolă va 
crește cu un ritm mediu anual 
de 4,6—6 la sută. Creșteri mai 
substanțiale sint prevăzute la 
plante tehnice — sfeclă de za
hăr, floarea-soarelui, in și cînepă 
pentru fuior —, la legume, fruc
te, struguri, precum și la princi
palele produse animaliere: carne, 
lapte, ouă și lină.

— Care sînt elementele pe 
care se fundamentează asemenea 
creșteri?

— Pe prim plan se situează 
măsurile prevăzute pentru dez
voltarea bazei tehnico-materiale

a agriculturii, ramură căreia îi 
sînt alocate 78 miliarde lei in
vestiții din fondurile statului, h 
care se adaugă 14 miliarde ’ U 
sume ce vor fi investite de co
operativele agricole din fonduri 
proprii. Prin folosirea acestor 
sume vor fi extinse lucrările de 
îmbunătățiri funciare și îndeosebi 
amenajările pentru irigații. La 
sfîrșitul cincinalului viitor supra
fața amenajată pentru irigat va 
ajunge la 3 milioane hectare. 
Alături de irigare, phimizarea re
prezintă un alt factor decisiv al 
creșterii producției. In anul 198(1 
se va ajunge la 250—280 kg în
grășăminte chimice substanță ac
tivă pe hectarul arabil, vii și 
pomi, în comparație cu aproxi
mativ 80 kg în ultimii ani. Plu
sul de îngrășăminte calculat cu 
un spor de 4,5—5 kg cereale pe 
kg substanță activă asigură un 
spor de 800—1 000 kg cereale la 
hectar. La îngrășămintele chimi
ce se adaugă insectofungicidele 
și ierbicidele care asigură o chi
mizare complexă cu efecte din
tre cele mai pozitive asupra pro
ducției agricole. Irigațiile, chimi
zarea, mecanizarea, perfecționa
rea tehnologiilor de producție, 
folosirea de semințe, hibrizi și 
animale de rasă de mare pro
ductivitate, îmbunătățirea cointe
resării materiale, sînt principalii 
factori pe care se fundamentea
ză ritmurile de creștere a pro
ducției agricole prevăzute în cin
cinalul viitor.

Grupaj realizat de N. COȘOVEANU

n aceste zile, intens marcate de atmo
sfera amplei dezbateri publice a proiecte
lor de documente ce urmează a fi supuse 
celui de-al XI-lea Congres al partidului, 
lectura cuvîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința cadrelor și acti

vului de partid din învățămîntul superior ne relevă 
cu toată forța un prețios document de lucru, menit să 
direcționeze îmbunătățirea radicală a învățămîntului 
românesc de toate gradele. Ne sînt încă vii în me
morie cuvintele-îndemn ale secretarului general 
al partidului: „Nu trebuie să uităm nici un moment 
că rolul hotărîtor în înfăptuirea mărețelor perspec
tive de progres ale patriei noastre socialiste îl au 
oamenii. De aceea trebuie să asigurăm o temeinică 
pregătire multilaterală fiecărui cetățean și, totodată, 
să ne preocupăm de educarea sa, a întregului popor, 
în spiritul concepției revoluționare despre lume și 
viață a partidului nostru ; trebuie să asigurăm trans
formarea fiecărui om al muncii într-un luptător ac
tiv și hotărît pentru socialism, pentru înaintarea 
României spre comunism".

— De aici, de la aceste cu- 
vinte-program, v-aș propune să 
pornim discuția noastră asupra 
necesității culturii și atitudinii 
politice revoluționare pentru 
destinul, pentru formarea per
sonalității tinerei generații.

— Intr-adevăr, imperativul 
unei atitudini revoluționare, al 
unei temeinice culturi politice, 
ideologice și filozofice marxist- 
leniniste se ridică cu toată strin
gența și mai ales atunci cind 
sie referim la tinăra generație. 
Ați amintit la început cu

vintele vibrante pe care ni 
Ie-a adresat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nouă, celor cărora 
ne revine înalta menire de a 
instrui și forma generația 
tînără a României’ socialiste. Și 
cunoașteți, desigur, faptul că 
aceste cuvinte rezumă concis 
un imperativ pe care, mai de
parte, în aceeași cuvintare. se
cretarul general al partidului 
îl formula astfel : „Este nece
sar s.ă avem ■ în vedere faptul 
că promoția de studenti care 
își începe studiile în 1975 va 

intra, de fapt, în activitatea 
economioo-socială la sifîrșitul 
cincinalului, va lucra nemijlo
cit in unitățile eoonomico-so- 
ciale în cincinalul 1981—1985“.

Ce vreau să spun cind re
amintesc această afirmație de 
înaltă valoare ? Anume că pro- 

EDUCAREA POLITICĂ, REVOLUȚIONARĂ 
A TINERETULUI Șl EXIGENȚELE 

UMANISMULUI SOCIALIST
blama formării unui specialist 
complex, a unei personalități 
multilaterale nu este „pur teo
retică". ci dictată de înalte ra
țiuni politice, sociale, economi
ce, că ea incumbă, deci, o ma
ximă responsabilitate, dobindind 
statutul unui act politic, ideo
logic de formare multilaterală 
a personalității. Vreau, așadar, 
să subliniez faptul că există 
un. raport direct, necesar între 
atitudinea politică, revoluțio
nară, cultura filozofică — pe 
de o parte — și gradul de rea
lizare, de perfecționare a per
sonalității — pe de alta.

Adevărul este că acest raport 
dintre cultura filozofică, atitu
dinea politică și formarea per
sonalității se sprijină tocmai pe 
elementul integrator, pe nevoia 
de sinteză, de unitate in diver
sitatea și acțiunea transforma
toare, comună atit filozofiei, cît 

Dialog cu conf. univ. dr. GH. VLĂDUȚESCU

și orizontului spiritual al per
sonalității umane.

Consider că prin cultura fi
lozofică marxistă nu trebuie 
nicidecum înțeles un simplu 
bagaj de titluri și citate, ci că 
trebuie să năzuim să formăm 
tinerilor noștri un sistem pro
priu de gindire, un sistem ferm 
de convingeri, cu care să ope

reze activ și eficient în dialec
tica realului.

— Considerați că există o 
concordantă directă între ne
voia firească dc afirmare, de 
acțiune creatoare a tinerei ge
nerații și sensurile fundamen
tale ale filozofiei marxiste ?

— Indiscutabil. Și aceasta 
pentru că o asemenea concor
danță. cum spuneam, se înte
meiază pe cunoașterea in pro
funzime a legităților vieții so
ciale așa cum au fost ele de
monstrate științific in operele 
capitale ale filozofiei marxist- 
leniniste. Marxismul „filozofie 
de nedepășit a lumii contem

porane",1 cum, o afirmă chiar 
ideologii burghezi recunoscuți 
ca netmarxiști. are această ca
pacitate. proprie numai ei. de 
a se îmbogăți continuu, in con
tact nemijlocit-cu realitatea, in 
deplin acord cu legile ei obiec
tive. și-— totodată de a se a

firma ea- un factor activ, trans
formator, revoluționar al reali
tății. Filozofia noastră, activă, 
militantă iși află un agent ex
celent. in tineretul nostru care, 
tocmai prin dinamismul lui, 
prin setea, lui de afirmare și 
realizare concretă. în și prin 
societate găsește in dialectica 
materialistă, istorică a acestei 
filozofii, o metodă de cunoaș
tere. de evaluare a faptului so
cial- și implicit — de acțiune.

Acestui deziderat de princi
piu, care nu se realizează 
spontan, de la sine, trebuie 
sâ-i răspundă o sistematică și 

susținută muncă formativă. Mă 
refer, mai ales, la faptul că noi 
formăm personalitatea tânăru
lui, ca personalitate a unui om 
care gindește. care are o atitu
dine militantă și convingeri 
politice comuniste ferme. Slă
birea muncii politico-educative, 
cantonarea ei într-un îngust 
didacticism duc la înlocuirea 
gindirii active, vii, cu proce
deul scolastic al învățării pe de 
rost a unor citate, teze- sau a- 
flrmații, care, ele singure, nu 
not să valideze o personalitate 
activă, creatoare. Singura sursă 
de tărie pentru o filozofie au
tentică, umanistă, revoluționară 
și pentru o personalitate armo
nioasă împlinită rămîne con
tactul neîntrerupt și nemijlocit 
cu viața, cu oamenii, cu trecu
tul, cu prezentul și cu viitorul 
lor.

Dar, pentru. a nu rămîne 
simplă teoretizare, substanței 
filozofice îi este absolut nece
sară transpunerea in viață. Iar 
dacă filozofia este o acțiune 
prin cunoaștere, politica, la 
rindul ei, este o cunoaștere 
prin acțiune. Încă de la apari
ția sa, filozofia a năzuit să fie 
o progresivă, neîntreruptă ten
tativă de deschidere la real. A- 
ceastă sarcină și-a asumat-o 
abia concepția despre lume și 
viată a clasei muncitoare, toc
mai pentru că. această clasă 
este, prin excelență, clasa so
cială radicală.

Astăzi, aici și acum, proble
ma se pune cu totul altfel. 
Lectura proiectului Programu
lui partidului noștru ne-a re
liefat cu pregnantă faptul că 
atitudinea ’ comunistă. ' revolu

ționară este o componentă sine 
qua non a personalității noas
tre active, militante, un atribut 
al muncii educative. „Activita
tea ideologică-educativă tre
buie să fie pătrunsă de spiritul 
marxist — al concepției noas
tre revoluționare, să pună in 
centrul ei omul".

Or, relația dialectică dintre 
cunoașterea filozofică și acțiu
nea politică tine de faptul că 
centrul lor de greutate este 
omul real, concret, că pentru 
dezvoltarea lui continuă și a- 
firmarea lui multilaterală, filo
zofică și politică își conjugă 
destinul în spiritul generos al 
umanismului marxist, un uma
nism integral aflat sub semnul 
unui concept investit cu mul
tiple semnificații care este cel 
de „comunist de omenie", care 
se află — expres — afirmat ca 
centru de greutate al marelui 
program politic adresat țării de 
partidul ei.

Acesta ar fi, deci, sensul re
voluționar și umanist al. educa
ției pe care trebuie s-o dăm, 
nod, dascălii, cu atît mai mult 
cei care lucrăm in domeniul de 
mare răspundere al științelor 
sociale, generației tinere de as
tăzi. generația viitorului co
munist. Și numai astfel ne vom 
îndeplini datoria de mare răs
pundere către prezent, conti- 
nuînd la noi dimensiuni bogate 
tradiție umanistă a scolii ro
mânești. pe care sintem obli
gați . s-o preluăm și s-o îmbo
gățim la dimensiunile opțiuni
lor Marelui Program.

Convorbire realizată de 
ȘERBAN CTONQF1

■» 1
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Construcții noi la spitalul Fundeni
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LOCUL I PENTRU...
adevăr. Realitatea 
„realitate" ajustată in birou.

Un raport statistic întocmit re
cent de către Comitetul orășe
nesc Simeria al U.T.C. demon
strează că tinerii din acest oraș 
și-au îndeplinit deja angajamen
tele luate în activitatea voluntar- 
patriotică pe anul în curs, exe- 
cutînd lucrări în valoare de pes
te 10 milioane lei. Rubricile 
„planificat" și „realizat" conțin 
cifre identice, evidențiindu-se, 
astfel, că fiecare prevedere în 
parte și toate la un loc au fost 
onorate.

Similitudinea perfectă a celor 
două coloane, expresie obișnuită 
a hărniciei, ar avea darul să ne 
îndemne la cuvinte de laudă. 
Spre surprinderea noastră aflăm 
însă, că, în cazul respectivei or
ganizații cifrele sînt departe de 

o

Tovarășul inginer Eugen Po
pescu, șeful ocolului silvic din 
localitate, ne informează că tine
rii din Simeria au plantat 0,10 
hectare cu puieți în fond fores
tier. In raportul comitetului oră
șenesc al U.T.C. cele 0,10 hecta
re au fost subit transformate în... 
5 hectare, pentru a se dovedi ce
lor de la județ că uteciștii din o- 
rașul feroviarilor muncesc, 
glumă. Cu aceeași ușurință 
fost „recoltate" 300 kg de 
mințe forestiere și fructe de 
dure, pe carș__nu le-a văzut 
meni. Șeful ocolului afirmă 
nici nu putea să le vadă deoare
ce

nu 
au 
se- 
pă-
ni- 
că

)

sezr' <ul recoltării lor de-abia 
epe I Conform aceluiași 
eciștii au mai întreținut 
re de pepinieră la Baza 
ntală silvică, dar — cul- 
pepiniera n-are decît... 

e iar lucrările de între- 
ne declară tehnicianul 
ioșca, au fost executate 
sivitate de către lucră- 
iunii...

.bil de descoperit sînt 
asemenea — 10 hectare 

ajate pentru irigații de 
neri, la C.A.P.". După o 
iție, chiar yi sumară, 
•n că cele mai multe ci- 
aportul statistic sînt fal- 
itate pentru a crea o 

trandafirie a activității 
!ei orășenești care - re- 
anul trecut a cucerit 
unor raportări identice, 
3 județ în acțiunile de 
atriotică.
cate, practica de a dez- 

, de a umfla realizările 
mod care, depășește cel 

me,'riar bun simț este deș
te răspindltă, acceptîndu-se 

ideea U.T.C. ea
T P făsDlîi
Clllăr ideea t* la U.T.C. ea 
„merge", deoartfii? nimeni nu ia 
în serios promisiunile și raportă
rile tinerilor. Ne fifhtm în biroul 
timarului comunei Ilia, cînd se

cretarul comitetului U.T.C. veni- 
-■! să-l informeze despre o situa- 

ce trebuia să o trimită orga- 
ui județean. Citind cu sur- 

pondere că uteciștii din sat au 
plantat cîteva mii de pomi fruc
tiferi și au curățat sute de hec
tare de pășune, primarul l-a 
privit pe secretar mirat yi l-a în
trebat direct: unde sînt ? Aces
ta a ridicat neștiutor din umeri,

(Urmare din pag. I) 
scuză, trăgînd iară cu coada 
ochiului la cer. Am ridicat și eu 
privirea. „O ploua ? a întrebat 
el cu o umbră de îndoială. Ce-o 
fi zis la buletin ?... Pentru po
rumb, ar fi bună o ploaie, 
acuma...".

Jumătate din locuitorii Slobo
ziei sînt veniți din satele Bărăga
nului, în răstimp de șase ani; dacă 
li se strică motorul în drum ori 
li se oprește mașina la care lu
crează, înainte de-a socoti ce au 
de făcut, se întreabă dacă o să 
plouă, dacă o să dea grindină, 
sau dacă s-a terminat prășitul.

Aici, la Slobozia ,unde aproape 
toate străzile se termină în lanuri 
de porumb, s-a construit în 
răstimp de șase ani capitala a- 
gricolă a țării: un oraș care eli
berează treizeci de mii de oameni 
de sub stăpînirea pămîntului. E 
una din marile școli ale țării, în 
care oamenii învață să trăiască și 
să gîndească altfel decît zecile de 
generații dinaintea lor.

Colindînd un oraș, îi presimți 
personalitatea; sînt orașe împă
cate cu ele însele, suficiente, 
nemișcate, sînt orașe insolente, 
arogante după cum altele sînt 
egoiste sau hotărîte. Slobozia 
este, în felul său, un oraș unic. 
Are mai întii un aer de temeini
cie, muncitoresc, apoi un aer 
sîrguincios, de parcă după orele 
de șantier s-a înghesuit într-o 
bancă, cu bocancii încă murdari 
de noroi, silabisind cuvinte mari.

Slobozia este un oraș încă
pățînat, lipsit de fantezii inutile, 
dar cu un început de cochetărie 
— precum al unei săli de cantină 
decorată pentru bal, sîmbătă 
seara.

Aici, locuitorii vechiului tîrg se 
întîlnesc cu țăranii din satele 
Bărăganului și cu oamenii veniți 
din alte orașe ale țării. Aceasta 
e cauza pentru care nu există 
încă între ei sudura sufletească 
din orașele vechi, cu tradiție. 
Dar oricum ar fi, locuitorii de 
acum ai Sloboziei se obișnuiesc 
cu gindul că destinul acestui oraș 
este însuși destinul lor, că pun 
temeliile unei viitoare mîndrii — 
mîndria lor și a copiilor lor.

Mai întii, cei care sînt aici 
dintotdeauna trebuie să uite gus
tul dulceag-intim al șirurilor de 
prăvălioare cu trepte la stradă, 
înghesuite una în alta, cu miros 
de podele date cu motorină, să 
uite langoarea după-amiezelor de 
provincie, geamurile înguste 

apoi a dat un răspuns 
mant: „Credeți că 
să-i numere ?“

Zîmbind, primarul l-a amenin
țat cu degetul, dar a acceptat 
pînă la urmă jocul, dîndu-și gi
rul pentru expedierea hîrtiei min
cinoase. Dacă am aduna cifrele 
raportate pe parcursul mai mul
tor ani de către unele comitete 
comunale, orășenești și munici

pale ale U.T.C., ar rezulta, de 
pildă, că suprafața parcurilor și 
zonelor verzi este mai mare de
cît a însăși localităților respecti
ve (casele n-ar mai avea loc de
cît în copaci și în arbuști orna
mentali) ; că agricultura a fost 
cel puțin o dată irigată, că nu 
mai găsești nici o porțiune de 
rîu al cărei curs să nu fi fost 
regularizat și îndiguit, că orașe
le și satele sînt împînzite de ba
ze sportive și de agrement 
ș.a.m.d.

Din păcate, activitatea volun- 
tar-patriotică are deseori cu to
tul alte fațete, fiind înăbușită 
de paradă și formalism. După 
ce-și inaugurează activitatea cu 
surle și tobe, unele șantiere dis
par brusc sau mai trăiesc doar 
cu numele. Fotoreporterii, dar 
mai ales reporterii televiziunii, 
sint invitați de regulă la inaugu
rare, deoarece peste vreo săptă- 
mînă n-ar mai găsi din cei 1 000 
de tineri prezenți la muncă in 
prima zi decît vreo cîteva zeci...

In Deva ființează de aproape 
2 ani un șantier pentru amenaja
rea „parcului tineretului", dar 
terenul a rămas aproape tot ca 
la început... Cînd veneau tinerii, 
nu soseau uneltele și viceversa, 
alteori lipseau organizatorii, iar 
cînd erau întrunite toate condi
țiile programul se reducea la o 
oră-două de muncă... In Simeria, 
de vreo opt ani (rețineți!) co
mitetul orășenesc al U.T.C. pro
mite solemn că va amenaja o 
bază turistică și de agrement la 
lacul „Cotro“ dar pînă acum nu 
s-a întreprins nimic concret. Cre- 
zînd în angajamentele comitetu
lui orășenesc, consiliul popular 
s-a grăbit să procure bărci care 
au fost aruncate în beci, unde 
așteaptă cu nostalgie, apa. La fel 
s-a întimplat pe șantierul de a- 
ducțiune a apei potabile de la 
Hobița. Avtnd sarcina să mobi
lizeze o brigadă de elevi, acti
viștii comitetului municipal Pe
troșani al U.T.C. și-au zis că-i vor 
amăgi mai ușor spunîndu-le că 
vor merge la cules de... zmeură. 
In ziua stabilită, șeful de șantier 
s-a trezit cu vreo 20 de puștani, 
între 10 și 14 ani, necopți pen- 

acoperite cu hîrtie albastră, stră
duțele încîlcite, casele de chirpici 
înconjurate de cotețe, găleți spar
te și cîrduri de gîște, să uite sal- 
cîmii prăfuiți aplecați peste 
trotuarele strimte, și toamnele 
tulburi, cu noroaie fastuoase prin
tre noroaie.

Oamenii nu renunță ușor 
obișnuințe; traversează încă, cu 
oile, fie și peste bulevardele cu 

la

SLOBOZIA
patru benzi de circulație, mai 
pasc cîteva capre, fie și la umbra 
blocurilor. Mai sînt și acum oa
meni care ies noaptea, la margi
nea orașului, cu căruțele, după 
pămînt. De ce tocmai noaptea ? 
Pentru că a devenit o aventură 
să întreprinzi așa ceva după ce, 
cîteva luni la rînd, un buldozer 
a fost special afectat ca să nive
leze pămîntul: teritoriul de 
coșmar pe care istoria l-a lăsat în 
jurul vechiului tîrg, adică gropi, 
pufuri fi văioage, șanțuri, pămint 
scurmat cu insistentă fascinație 
de toate generațiile trecute.

In același timp, foștii țărani, 
obișnuiți cu îngăduința pămîntu
lui care rabdă orice, se îmbracă 
în galben, roșu și verde aprins, 
urcă cu naivă nepăsare basculan
tele pe trotuar, își aduc neamu
rile la căminul muncitoresc, cer 
butelie, apartament și buletin de 
oraș, duc la cursa de după-amia- 
ză douăsprezece pîini negre în- 
tr-un sac ca să le trimită la Că- 
zănești cu un fin, pentru ca, după 
toate acestea, într-o sală de ci
nema, să asiste la enigmaticul 
zîmbet al suavei Lady Caroline 
în fața lui Lord Byron care sea
ra, la cină, mănîncă îndeobște 
cartofi cu oțet.

Orășenii temeinici, din Bucu
rești, din Ploiești sau de aiurea, 
maiștri, ingineri, profesori, mun
citori constructori, veniți din chi
mie, din facultăți, din industria 
bumbacului, din șantier, trăiesc 
din amintiri: La Cluj era așa, 
unde-ai fi pomenit la Bîrlad să 
vezi asemenea lucruri, păi la 
Gheorghiu-Dej am luat-o tot de \ 
la-nceput, dar nu s-a-ntîmplat să 
nu găsesc numărul patruzeci fi 
doi la pantofi!... Și de fapt trec 
senini prin peluzele de trandafiri, 
aruncă ghemotoace de hîrtie așa 
cum arunci numai în orașul al- 

tru o asemenea muncă, care din 
ușa autobuzului au întrebat unde 
se găsește zmeura. Omul i-a pri
vit nedumerit și n-a acut o altă 
soluție decît să-i trimită acasă. 
Consecința : bani cheltuiți fără 
rost, cîteva zile de muncă iro
site.

Aceste exemple ilustrează lip
sa de răspundere și seriozitate cu 
care unele organe și organizații

U.T.C. privesc munca patriotică, 
rolul important pe care ea îl are 
în educarea și formarea tinerei 
generații. Cită vreme activiștii 
nu-și respectă planificările pe ca
re le întocmesc, nu participă la 
muncă alături de uteciști, obiș
nuiesc să confunde proiectele cu 
realizările concrete și să le ra
porteze ca atare, nu putem avea 
pretenția că pe șantierele tinere
tului să se obțină randamente 
înalte, succese importante. Și nici 
ca mentalitatea despre muncă 
a unor tineri să se schimbe. Ca 
să se poată înscrie la școală, ele
vii din Simeria trebuiau să adu
că de la comitetul orășenesc al 
U.T.C. adeverințe că au lucrat 
cel puțin două săptămîni pe șan
tierele de muncă patriotică. N-ar 
fi nimic rău în asta dacă șantie
rele ar fi fost organizate, dacă 
s-ar fi creat tuturor elevilor con
diții de a munci. Condiții însă 
n-au fost create, așa că s-au eli
berat adeverințe formale, fără

ȘMECHERII
„Uită-te Ia el, ce șmecher 

e !“. Te uiți la el și vezi un 
copil. Cu timpul, o să vezi 
intr-adevăr un șmecher. Și 
e foarte adevărat că unui 
șmecher n-au să-i mănince 
niciodată clinii din palmă, ba 
dimpotrivă, poate să meargă 
cu șmecheria pină acolo in
cit să trăiasă de pe urma u- 
nui ciine. Dar 
făcut și nu se 
cu șmecheri, 
se fac viețile
tățile, fraudele morale ; șme
cherii sînt cei care fură ade
vărul și se prefac a-1 rosti 
In gura mare, fără să creadă 
o iotă din el, sint in stare 
să facă și adevărul de ris. 
Așa cum știu să spună vor
be patetice, știu să și critice, 
pentru că a te arăta critic din

istoria nu s-a 
face niciodată 
Din șmecherie 
mărunte, lași-

tora, rostesc de zece ori pe zi 
formula acestui fel de-a fi: „Eu 
am spus, dar nu m-a ascultat ni
meni 1“

Pe biroul primarului din Slobo
zia era o foaie de hîrtie, cu cîte
va cuvinte scrise în grabă: 
Seră : urgent! Apartamente — 
urgent! De văzut ce facem cu 
statuile ! De luat cuvîntul la 
C.I.Ch. (Ce să spun ?

Un profesor, puțin rușinat, îmi 
mărturisea că în preajma prima
rului Gheorghe Glodeanu e cu
prins de dorința subită de-a face 
ceva: să ia o cazma și să se-apu- 
ce să sape, să ridice o hîrtie, să 
împingă, la nevoie, fie și un ca
mion. Și totuși, cuvintele acelea 
așternute în grabă, semănau foar
te mult cu obișnuința de-a te 
certa cu tine însuți. In cele din 
urmă, am înțeles ce însemna 
fiecare din ele.

Sera; cu ficuși, cactuși și toate 
florile care se pot închipui; deo
camdată e numai o fundație pe 
care s-a pus scheletul metalic, 
fără geamuri încă. Intr-o latură, 
un băiat în cămașă albastră taie 
cu un aparat de sudură țevi 

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 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 ;
20) ; Modern (orele 8.45 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 90,15) ; 
Grădina Luceafărul (orele 19) ; 
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 Tomjs 
(ora 19).

TREI INOCENȚI : Centra! (ore
le 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ț 
20.30).

EXTRAVAGANTUL DOMN DE
EDS: Sala Palatului (orele 17.15;
20.15) ; Festival (orele 8,45; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) : Grădina
Festival (orele 19.45).

STEJAR - EXTREMA UR
GENTĂ : Bucegi (orele 15,45 ; 18 ;
20.15) ; Giulești (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); București (0-

sens. Ba mai mult. Pentru a sim
plifica lucrurile secretarul comi
tetului orășenesc, Mircea Furcă, 
a prins momentul pentru a scă
pa de carnetele de brigadier pe 
care le avea în stoc și care — 
conform indicațiilor — trebuiau 
înmînate numai tinerilor oare 
s-au distins în activitatea de mun
că patriotică. Așa se face că 
Magdalena Schulde a devenit 
brigadieră fără să fi lucrat nici 
măcar un ceas pe vreun șantier, 
iar Rodica Seleniuc din Orăștie 
a primit importantul document 
pe baza unei adeverințe false 
emise cu parafă și semnătură de 
către Stațiunea de cercetări po
micole din Geoagiu. Secretarul 
le-a înmînat carnetele fără jenă, 
dar fetele le-au primit rușinate...

Tinerii de pe meleagurile Hu
nedoarei sînt recunosctiți pentru 
hărnicia și abnegația cu care lu
crează în toate domeniile de 
activitate, pentru capacitatea lor 
de dăruire și de sacrificiu. Mo
bilizați de organizațiile U.T.C., 
ei au realizat prin muncă pa
triotică obiective de o mare im
portanță economică și socială, 
și-au adus <o contribuție de sea
mă la oontinua dezvoltare și în
florire a județului. Iată de ce 
condamnăm practica unor tova
răși — în primul rînd a celor de 
la Comitetul orășenesc U.T.C. — 
Simeria — de a-și masca inacti
vitatea și «Ași ascunde neajunsu
rile deformînd realitatea, rapor- 
tînd fapte care nu le aparțin.

Pe căi incorecte ei încearcă să 
obțină ceea ce alte colective de 
uteciști realizează cu multă tru
dă și sudoare, tinzînd chiar ca 
la bilanțul final să se situeze îna
intea acestora. In acest fel este 
știrbit prestigiul unui colectiv ca
re este dornic, credem, de lauri 
adevărați, nu de cununi false. Cu 
intransigență revoluționară, ase
menea practici trebuie stîrpite 
cu promptitudine.

AL. BĂLGRĂDEAN

fire, seamănă oarecum cu a 
fi competent. Din șmecherie 
e făcut entuziasmul facil, ca 
și scepticismul de profesie. 
Șmecherii te fac să te simți 
ridicol trăind pentru o idee, 
ei, oamenii cu picioarele pe 
pămint. Șmecherii știu întot
deauna ce e bine, știu ce 
trebuie, știu ce se cuvine, 
fără să fi făcut vreodată 
vreun bine, fără să facă ce 
trebuie și ce se cuvine. Dar 
dacă șmecherii sint cei care 
parvin, cei care știu să se 
descurce și să se strecoare, 
le va lipsi totuși, întotdeau
na, darul de a crede în ceva. 
Și e o lipsă esențială : pe 
calul acesta ar trebui să dea 
un regat, dar regatul e pus
tiu.

N. M.

scoase la reformă. Cele două tu
buri de oxigen au fost împrumu
tate de la spital. Trecem în fie
care zi pe la seră yi primarul se 
uită el însuși la ea, ca un copil 
la un pepene.

Apartamentele : deși în șase 
ani s-au făcut aproape șase mii, 
nu sînt suficiente. La primărie, în 
orele de audiente, oamenii vin 
fi cer apartament. Primarul

Gheorghe Glodeanu, primul se
cretar al Sloboziei, se ridică, se 
așează iarăși, roșește, oftează, e 
patetic. Ar putea să răspundă 
simplu: Slobozia atîta are, atîta 
vă oferă astăzi, mîine va fi mai 
bine. Și totuși nu admite să ridi
ce neputincios din umeri, în
cearcă să facă ceva. Poți oare să 
faci mai mult decît ai ? Mergem 
să vedem apartamentele, ultime
le : în curs de finisaj sau abia 
la temelie, primul bloc cu zece 
etaje din Slobozia.

Și-apoi, statuile : sînt două 
deocamdată, mici.

Slobozia e în plină ofensivă, 
propria istorie nu a devenit încă 
subiect de meditație, motiv de 
înălțătoare aduceri aminte.

rele 9; 11,15; 13,15; 16,15; 18,30;
20,45) ; Favorit (orele 9,15;
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ;
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
orele 9,45 — program de desene 
animate pentru copii).

CASA PĂPUȘILOR: Capitol
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30); Grădina Capitol (ora 19).

36 DE ORE : Arta (orele 15 ; 
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).

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

20).
RÎUL 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 StMBATA SEARA : 
Dacia (orele 9 *, 11,15 ; 13.30 : 16 ; 
18.15 : 20.30).

POLITIA SUB ACUZARE : Bu-

Cu fruntea sus
(Urmare din pag. I)

peste planșete, peste hlrtia 
de calc, peste rigla de calcul. 
Tineri, extrem de mulți ti
neri, media de vîrstă — in
tr-un întreg institut — 28 de 
ani ! Excelent ! Ceea ce — 
mă grăbesc să adaug — nu 
înseamnă deloc că celelalte 
frunți, mai ridate, nu erau 
cumva la fel de expresive 
ca și celelalte. Exista acolo, 
in atelierul de prototipuri 
unde gindul devenea faptă, 
căpătind iridimensionalitate, 
o comuniune exemplară a 
frunților, a generațiilor, în 
care recunoșteam, neîndo
ielnic, continuitatea fără de 
care nu trăiește nici tehnica, 
nici știința, cum n-ar trăi 
nici istoria. Istoria fiecărui 
individ, atit de particulară in 
sine, își dădea mina — și lu
crul acesta se citea, limpede, 
pe ecranul inegalabil care, 
in termeni curenți, se nu
mește frunte, fruntea ome
nească — cu istoria tuturor 
celorlalți ; și o unică idee 
domina toate frunțile și toa
te conștiințele : SA REUȘIM! 
Să reușim să dezvoltăm cit 
mai puternic cercetarea ști
ințifică, să promovăm pretu
tindeni progresul tehnic, ro
dul imaginației noastre crea
toare să se măsoare în pro
duse mai multe, mai bune... 
Este, în fond, concretizarea 
acelui capitol din proiectul

In sfîrșit, apel „Ce să 
spun ??...“ Ce va spune primul 
secretar al orașului, Gheorghe 
Glodeanu, la ședința de partid de 
la Combinatul de îngrășăminte 
chimice ? Cu siguranță se va 
încruntă și va spune, printre al- 

,De ce trebuie să venim 
tovarăși, să rezolvăm 

problemele voastre ? De 
fi descărcînd voi, cei de 

tele: „i 
noi, măi

ce v-ofi 
la com-

așa, 
ca

în 
să

binat, căruța cu lemne 
mijlocul drumului, 
ne-ncurcăm în ele P" L-am auzit 
mereu reluînd ideea aceasta, de 
fiecare dată cu alte cuvinte.

L-am văzut pe primar ieșin- 
du-și din fire în fața unui om 
călare pe-o motoretă. I-a luat 
motoreta și i-a închis-o în cabina 
unui portar : „Nu-ți dau motoreta 
pînă nu-mi aduci planul pentru 
punte, înțelegi ?"

— Auzi I a făcut apoi, parcă 
nevenindu-i să creadă. L-am ru
gat să facă un plan pentru o 
punte peste Ialomița, o punte 
suspendată pe cabluri, ca să se 
poată trece la un loc de plajă. 
L-am rugat să facă proiectul: ca 
un prieten, nu ca un primar! Nu

zești (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 
18 ; 20) ; Grădina Buzeștl (orele 
19).

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

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

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

DACn : 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 t 
18 : 20).

DUEL PE AUTOSTRADĂ : 
Crîngași (orele 16 : 18.15).

FĂRĂ UN ADIO : Miorița (ore
le 9 : 11.15 ; 13,30 : 15.45 ; 18 ;
20.15).

CE DRUM SA ALEGI : Vitan (o- 
rele 15,30 : 18) : Grădina Vitan 
(orele 19.15).

ȘAPTE PACATE : Cosmos (o- 
rele 14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). 

de Directive ale Congresului 
al XI-lea al Partidului Co
munist Român care — pe 
orbita majoră, proiectată in 
viitorul națiunii române — 
mobilizează materia cenușie 
a oamenilor, incluzind-o, fi
resc, în circuitul general al 
bunurilor obștești. Tineretu
lui, fără îndoială, beneficiind 
de experiența și aportul îna
intașilor, i se adresează o 
mare parte a chemării pentru 
propășirea științei românești. 
Fiindcă, logic și legic, a fi 
tinăr este egal cu a căuta 
și a născoci noul ; iar omul 
tinăr, inventind. se constru
iește pe sine. Tineretul nos
tru are nespusa șansă de a 
clădi pe temelia inaintașilor: 
„Ce noroc ar avea omenirea- 
dacă ar exista multe na
țiuni care să-î fi adus, față 
de numărul de locuitori, atit 
cit i-a adus nația română in 
ultimii 120 de ani !“ (Henri 
Coandă). Alți ani ne așteap
tă și, desigur, alte cuvinte 
de apreciere, binemeritate. 
Programul prefigurează vii
torul, cerîndu-ne aportul in
tegral acum, în prezentul 
construcției socialiste. Să ie
șim în întimpinarea ani
lor așa cum se cuvine : 
cu fruntea sus ! Și îndărătul 
frunților noastre — tinere, 
virstnice — să se aprindă 
miliardele de lumini care 
constituie metropola de gîn- 
dire și de simțire a fiecăruia.

pe

intră în obligațiile lui de serviciu 
să facă planuri de punți. L-am 
rugat s-o facă acasă. De luni de 
zile îmi promite c-o face, c-o 
face... Foarte bine I Tot ca un 
prieten, i-arn luat motoreta. Nu 
ca primar! Pină nu vine cu pla
nul, nu i-o dau 1... Păi eu nu ies 
seara, cu soția, să mă plimb pe 
bulevard, pentru că mă văd oa
menii și spun că, uite, primarul se 
plimbă, iară nouă ne lipsește cu- 
țare și cutare...! Dumnealui se 
plimbă cu motoreta și vrea șosea 
asfaltată pentru motoretă, vrea 
benzină pentru motoretă, vrea 
să-l salute lumea și... o mai fi 
vrînd să-l salut yi eu, ba să-i yi 
mulțumesc că-și dă osteneala să 
beneficieze... Nu-i așa ?...

Cineva strîmba din nas 
stradă : „Ce-or fi pus mesteceni 
p-aicea ?... Ce-i ăla mesteacăn 
în Bărăgan ? Niște firișoare, 
acolo... Unde-o fi făcînd, mestea
cănul, umbră ?“ Treizeci de mii 
de oameni sînt smulși pămîntului, 
sînt obligați să învețe, tineri și 
bătrîni, că există și un alt fel de 
a trăi. Printre altele, și-au plan
tat copaci. Și mă gîndesc că sînt 
copaci pentru umbră, dar sînt 
copaci și pentru suflet; e nevoie 
și de unii și de alții, într-un oraș 
pe cale de-a avea un suflet nu
mai al său. Slobozia este în totul 
un oraș vital, pentru că abia a- 
cum începe să se iubească pe 
sine.

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

FELIX ȘI OTILIA: înfrățirea 
(orele 15,30; 19).

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
CHIȚIMIA — ora 19.30 ; (Sala Stu
dio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TÎNĂRULUI „W“ — ora 19.30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : O SEA
RĂ VESELĂ _ ora 19,30 ; Tea
trul „Ion Vasilescu" : SICILIANA 
— ora 19,30 ; Teatrul „C. Tăna- 
se“ (Sala Savoy) : PARDON...
SCUZAȚI... BONSOAR — ora
19.30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
NOTA ZERO LA PURTARE — 
ora 19,30.

PROGRAMUL 1
16,00—17.00 Teleșcoală. 16,00 Li

teratura română: Octavian Goga

Rezonanța stranie a unor 
nume de personaje religioase 
din trecutul îndepărtat, du
blată de o slabă sau inexis
tentă cunoaștere a identității 
și invățăturii acestora, stîr- 
nește la unii tineri o curiozi
tate paroxistică. Ca și în alte 
împrejurări, și în acest caz 
necunoscutul fascinează : cu 
atit mai mult cu cît posibi
litățile de informare în atari 
subiecte nu sînt tocmai Ia 
indemină. Din păcate, cu
noștințele științifice de isto
rie a religiilor sint încă in
suficient difuzate prin cana
lele școlii de cultură gene
rală. a așezămintelor de cul
tură și mass-mediei. Nu am 
fost surprins, de aceea, cînd 
într-o amplă și oarecum ne
dumerită intervenție episto-

Deoarece la învățătura budistă 
m-am mai referit (vezi „Scînteia 
tineretului" din 22,II.a.c) aci mă 
voi opri doar, succint, la per
sonajul istoric Gotama, fiul 
unui șef de trib din Sakia, și 
numit de aceea Sakia-Muni, 
nume căruia i s-a adăugat și 
calificativul Budha, adică „ilu
minatul", „deșteptul", „cel apt 
de revelație". Sakia-Muni a trăit 
între anii 622—542, î.e.n. S-a 
născut la poalele Himalaiei, în 
grădina Lumbint, aproape de 
Kapilavestri, capitala regatu
lui Sakias. Tînărul prinț a fost 
educat de mătușa, sa, Gotami 
Pratjapoti. Budha se căsătorește 
de mai multe ori, dar soția sa 
preferată rămîne Gopa (Mri- 
gadja) cu care are un fiu, Ra- 
hula. La vîrsta de 29 ani, Budha 
părăsește palatul, se urcă pe un 
cal alb, Kantaka, și pornește in 
pribegia singurătății, retrăgin- 
du-se in cele din urmă pe mun
tele Galia unde, timp de 6 ani, 
duce viață ascetică. Apoi, mai 
petrece un număr de ani în pe
regrinări, tinînd predici și con
vertind oameni la noua sa cre
dință, ce i s-a revelat — după 
spusele unei legende — pe cînd 
ședea sub un smochin (bodhi, 
sau smochin — arborele cunoaș
terii) și medita adine la : exis
tenta durerii ; cauza existenței 
durerii; distrugerea acestei 
cauze : calea cu opt ramificații 
care duce la distrugerea acestei 
cauze a durerii. Distrugerea 
acestei cauze nu se realizează 
nici printr-o viață plină de plă
ceri și desfătări, nici prin auto- 
mortificare. „Calea cea dreap
tă" este cea de mijloc, care însă 
trebuie să ducă spre... Nirvana, 
eliberarea supremă și finală din 
metempsihoză prin dobindirea 
calmului și liniștei absolute. Un 
exeget al budhismului, dorind 
să sugereze, printr-o imagine 
plastică, această „cale ascenden
tă" s-a referit — fortind inter
pretarea desigur — la coloana 
infinitului a lui Brâncuși.

Răspindirea învățăturii bud- 
histe se datorează desigur și ca
racterului ei „contestatar" la 
data primei propovăduiri : ulte
rior funcția ei s-a schimbat ra
dical. Aci însă m-am referit 
doar la viata lui Budha, care, 
dacă ar fi să dăm crezare le
gendelor, s-a desfășurat după 
cum urmează : 29 de ani în re
ședința regală ; 6 ani in condi
ții de privațiune absolută și as
cetism ; 45 de ani în predici și 
învățături, deci tot o perioadă 
de viață monahală austeră. La 
vîrsta de 80 de ani — după cum 
pretind mai multe legende — 
Budha își sfirșește zilele — pa
radoxal vizibil dar simbolic —, 
din cauza unei indigestii dobîn- 

copioase
do- 
că 
ca 
iar

unei 
de porc. O

faptului 
și afirmat

dite în urma 
mese... cu carne 
vadă în plus a 
Budha s-a dorit
om, în toate împrejurările, 
învățătura sa a putut adeseori 
fi considerată ca propovăduind 
„o 
..o

religie fără Dumnezeu" 
morală a autosalvării".

Și

MOHAMED
Pe adevăratul său nume Mo

hamed Ibn Abd Alah, ibn Adb 
el Mutalib. ibn Hașim, Coreisi- 
tul, profetul islamului (cuvîntul 
„islam" înseamnă supunere), 
Mohamed (în traducere, „prea 
lăudatul") s-a născut la Mecca 
în anul 570 (sau 580) descinzînd 
din familia puternicului trib 
Koreișit, și ca fiu al lui Abd 
Alah și al Aminei. în jurul naș-

19.20 
20,00
StU- 

!n 
Iași.

— poetul. 16,30 Itinerar istoric: 
Craiul Munților — Avram Iancu.
17,30 Telex. 17.35 ..Pădurea și nol“. 
18.05 Scena — emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 18.20 Eroi 
îndrăgiți de copii: ..Năzdrăvanul 
Dennis'*. 18,45 Publicitate. 18,50 
Universitatea TV, Amfiteatru po
litic; Istoria științei și tehnicii ro
mânești; Istoria civilizațiilor. 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal.
Seară pentru tineret: Dialog 
dențesc. Emisiunea, realizată 
transmisiune directă de la
București și Timișoara, are ca in
vitați studenți, cadre didactice, 
reprezentanți ai asociațiilor stu
denților comuniști. 21,20 Univers 
științific. 21,50 Oaspeți In studiou
rile noastre. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Viața economică a Capita
lei. 20.15 Desene animate. Din 
„Cartea Junglei". 21.05 Telex. 21,10 
Soliști de peste hotare pe scenele 
de concert ale Capitalei. 21.40 Din 
lirica universală. „Cu vlsle mari 
de visuri". 21.55 Film documentar: 
„A doua scrisoare" — producție a 
Studioului „Al. Sahia". 22,05 Mu
zică ușoară. 

iară, un grup de elevi din 
Bistrița îmi cereau să scriu 
la „colțul Anticazaniei" și 
despre „marile personalități 
sfinte" ale religiilor lumii, 
în lista de nume întocmită 
de bistrițeni figurau, între 
alții. Budha și Mohamed. Voi 
începe deci seria „personali
tăților religiei" referindu-mă 
succint mai întii la creatorul 
budismului, la care dealtfel 
m-am mai referit intr-un ar
ticol trecut, și la creatorul 
islamismului. Voi insista mai 
mult asupra biografiei lor, 
în speranța că și astfel îi 
voi putea convinge pe elevii 
care mi-au scris de faptul că 
„cei doi" au fost oameni ca 
toți oamenii și că deci oa
menii sînt cei care au creat 
religii și divinități, și nu 
viceversa.

terii profetului s-au tesut diver
se legende, multe din ele con
tradictorii. Potrivit uneia dintre 
legende, Mohamed a fost crescut 
în deșert, pînă la vîrsta de 
6 ani, de beduina Halina. Ado
lescența și-o petrece la Mecca, 
iar tinerețea, ca negustor, prin 
diverse meleaguri. Bărbat voi
nic. cu figura plină de energie, 
de o frumusețe „care deștepta 
toate simțurile femeilor", Moha
med, deși de condiție socială 
mijlocie, atrage atenția bogatei 
văduve Kadidja, se căsătorește 
cu aceasta (ulterior va mai avea 
11 soții, unele devenite celebre 
ca Aișa, Sanda, Sufia ș.a.) ji are 
cu ea șase copii, din care peste 
ani cei trei băieți citi avea îi 
mor într-o singură zi. Această 
ultimă întîmplare îl transformă 
brusc sufletește pe Mohamed, 
cel care pînă atunci se prezen
ta doar ca un personaj elegant 
și bogat, voluptuos și plin de 
bucuriile vieții. La o vîrstă re
lativ înaintată, se retrage pentru 
15 ani în deșert, unde, după 
cum spune legenda, are revela
ția lui Dumnezeu și a îngeru
lui Gavril care ii desfășoară în 
fața ochilor „o pinză de mătase 
pe care erau scrise versurile 
Coranului". Propagarea Coranu
lui nu s-a dovedit prea lesni
cioasă pentru Mohamed, în con
dițiile in care avea de înfrun
tat dominația existentă a creș
tinismului și puternicele rămă
șițe de idolatrie în lumea ara
bă. Cu timpul, însă, Medina, 
Mecca și Caaba devin principa
le centre ale mohamedanismului. 
Coranul, alcătuit în jurul anu
lui 650, constituie baza doctri
nară a religiei fundată de Mo
hamed. Această carte sfîntă a 
mohamedanilor este împărțită 
în 114 capitole și cuprinde : 
proslăviri ale măreției și pu
terii lui Allah ; prescripții in
terdicții și amenințări cu gheena, 
respectiv cu iadul în viața vii
toare pentru toți aceia care n-or 
da ascultare prescripțiilor ; con
turarea perspectivei unui rai 
deosebit de îmbietor pentru cei 
dreptcredincioși ; descrierea în
vierii morților ; condițiile atot- 
supunerii față de Allah ș.a. In 
predicile lui Mohamed, cuprinse 
în Coran se acreditează princi
piile unui monoteism — foarte 
asemănător celui iudeo-creștin. 
— care-1 proclamă pe Allah 
drept adevăratul Dumnezeu, iar 
pe Mohamed drept profetul sau 
cel mai de seamă.

Extinderea relativ rapidă a 
mohamedanismului în lumea 
arabă se explică prin, aceea că 
el constituia o ideologie reli
gioasă corespunzătoare acelui 
moment istoric, cînd pentru lu
mea arabă, divizată în nenumă
rate triburi senate, se punea 
problema socială a unui început 
de unificare, care a îmbrăcat și 
forma unificării cultelor tribale 
sub stindardul unui monoteism 
specific: credința lui Allah, 
doctrina islamică. Cuvîntul 
„islam" înseamnă supunere, dar 
și : resemnare, repaos, existență 
liniștită, aspirația către o pace 
superioară, iar cuvîntul Coran 
(al-Koran) înseamnă recitare, 
spunere pe dinafară. Doctrina, 
dogma predestinării fiind cen
trală. Cu toate acestea morala 
care se degajă din Coran este 
„pămînteană" finind seama de 
nevoile existenței și reprobind 
un. ideal imposibil de atins. 
Este rațiunea pentru care nu
meroase versete din Coran, ca 
dealtfel și din Biblie etc. pot 
căpăta o interpretare modernă, 
favorabilă laicizării unor idei 
„revelate" despre egalitate, o- 
menie, iubirea aproapelui ș.a.

Dr. H. CULEA
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PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei: „Dulce țară româ
nească" de Noru Demetriad. 10.00 
Divertis-club. 11,00 Profil pe por
tativ: Charles Aznavour. 11,20 „Ca 
să faci portretul unei păsări" — 
cantată pentru cor de copii de 
Dumitru Capoianu. 11.30 Tineri 
interpret! al cîntecului popular. 
12.00 Știri. 12.05 Invitație în fo
notecă. 12,55 Melodia zilei. 17.00 
Știrile după-amiezii. 17,05 Alo, Ra
dio! — muzică ușoară la cerere. 
17,50 Făurari de frumusețe — cin- 
tece de muncă. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Cinema. 18,10 Concert 
simfonic. 18.55 Melodia zilei. 19,00 
în direct... de Ia Sibiu — faza pe 
țară a concursului pentru tineret 
„Mlini măiestre". 19,30 Știri. 19,35 
Casa de discuri D.J.M. 20.00 Tea
tru radiofonic: „Umbra 
franctiro" 
Radlo-fono-rama. Muzică . 
românească. 22.00 O zi într-o oră. 
23,00 Vedete ale muzicii ușoare. 
23,15 Poetica. Dan Mucenic. 23,55— 
24,00 Ultimele știri.

unui 
de Sean O’Casey. 21.00 

ușoară
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TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Comandamen
tului al Republicii Arabe Yemen, locotenent-colonel IBRAHIM 
MOHAMMED AL-HAMIDI, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, imi 
face o deosebită plăcere să vă transmit cele mai călduroase și 
cordiale felicitări și sincere urări de sănătate și fericire pen
tru dumneavoastră personal, de pace, prosperitate și progres po
porului yemenit prieten.

PROTOCOL
La București a fost semnat, 

miercuri dimineață, Protocolul 
celei de-a doua sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică și tehnică 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Guineea, care 
și-a desfășurat lucrările între 
16 și 25 septembrie. Au fost 
încheiate, de asemenea, Con
venția dintre, cele două guverne 
pentru punerea in valoare a ză- 
cămîntului de fier de la Kaloum 
și Convenția in vederea consti
tuirii unei societăți mixte de 
pescuit.

Documentele au fost semnate, 
din partea română de Ion Pă- 
țan, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economi
ce internaționale, iar din par
tea guineeză de Mamady Keita, 
membru al Biroului Politic Na
țional al C.C. al Partidului De
mocrat din Guineea, ministrul 
culturii și invățămintului.

Animate de dorința fermă de 
a lărgi și diversifica relațiile e- 
conomice, cele două părți au 
convenit executarea in comun 
de cercetări și prospecțiuni geo
logice, exploatarea zăcămintelor 
de bauxită din zona Boke, mo
dernizarea și dezvoltarea Uzinei 
de mase plastice din Conakry, 
construirea unei linii de montaj 
a tractoarelor și ateliere de în
treținere și reparații de mașini 
agricole, diverse alte acțiuni in 
sectoarele energetic, agricol și 
forestier.

Totodată, cele două părți au 
convenit și semnat un program 
de schimburi culturale și știin
țifice pentru anii 1975—1976 și 
un Protocol privind cooperarea 
in domeniul sănătății publice 
pentru aceeași perioadă.

Documentele au fost semnate 
de Theodor Burghele, minis
trul sănătății. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Mamady Keita. 
ministrul culturii și învățămin- 
tului.

Au luat parte Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale. Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii Române de Co
merț Exterior, alte persoane o- 
ficiale.

Au fost prezenți El Hady 
Abdoulay Toure, ministrul co
merțului exterior. Mamady 
Kaba. ministrul industriei și e- 
nergiei, ceilalți membri ai de
legației guineeze. precum și am
basadorul Republicii Guineea la 
București, Ibrahima Camara.

★
In cursul după-amiezii. dele

gația economică guvernamentală 
a Republicii Guineea a părăsit 
Capitala.

ÎNTÎLNjRE
Ion Pățan, viceprim-ministru 

al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut 
îi; cursul după-amiezii de 
. aiercuri o întilnire cu Mubas- 
hir Hasan, ministrul finanțelor, 
planului și dezvoltării, președin
tele părții pakistaneze la lu

în Editura politică se află 
sub tipar lucrarea CONTI
NUITATEA LUPTEI PO
PORULUI ROMAN PENTRU 
ÎNALTELE IDEALURI DE LI
BERTATE NAȚIONALĂ Șl 
SOCIALĂ de M. Mușat (în 
colecfia „File de 'istorie").

Cartea reprezintă un mate
rial ajutător, pentru prima te
mă de studiu, cursanțjlor și 
propagandiștilor din invăță- 
mîntul politic pe 1974—1975. 

crările primei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, tehnică 
și științifică.

Schimburile de vederi efec
tuate în cadrul întrevederii au 
scos in evidență importanța vi
zitei președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Pakistan, care a 
marcat o etapă nouă în relațiile 
economice bilaterale. Au fost 
analizate stadiul colaborării și 
cooperării dintre cele două țări, 
perspectivele dezvoltării rapor
turilor economice româno-pa- 
kistaneze.

Da întrevedere a participat 
Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale.

A fost de față S.A.D. Buk
hari, ambasadorul Pakistanului 
la București.

PLECĂRI
Delegația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Francez, 
condusă de tovarășul Gaston 
Plissonnier, membru al Birou
lui Politic, secretar al Comite
tului Central al P. C. Francez, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit miercuri 
după-amiază Capitala,

Da plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost condusă 
de tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizelă 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Delegația Universității din 
Pekin, condusă de Gou Cian- 
lin, vicepreședinte al Comitetu
lui revoluționar al acestei uni
versități, care ne-a vizitat țara 
la invitația Universității Bucu
rești, a părăsit, miercuri după- 
amiază, Capitala.

SESIUNI
In Capitală au început, 

miercuri dimineața, lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare 
economică, științifică și tehnică 
româno-pakistaneză.

în spiritul înțelegerilor con
venite intre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Zulfikar Aii Bhutto 
cu prilejul vizitei din ianuarie 
1973 in Pakistan a șefului sta
tului român, membrii delegații
lor analizează noi posibilități de 
dezvoltare a colaborării și coo
perării economice reciproc a- 
vantajoase, în domenii de inte
res comun, îndeosebi în indus
trie și agricultură, precum și de 
intensificare a schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

Delegația română este con
dusă de Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, iar delegația 
pakistaneză de Mubashir Ha
san, ministrul finanțelor, planu
lui și dezvoltării. La lucrări 
.participă S.A.D. Bukhari, am
basadorul Pakistanului la Bucu
rești.

★
Da București s-au încheiat 

miercuri la amiază lucrările 
celei de-a Vl-a sesiuni a Aso
ciației europene a Organizației 
Meteorologice Mondiale, la care 
au participat peste 130 de spe
cialiști din 26 de țări, repre
zentanți ai unor organizații in
ternaționale. precum și obser
vatori din S.U.A. și R.A. Egipt. 
Comunicările științifice și dez
baterile au relevat creșterea 
contribuției meteorologiei la 
dezvoltarea economică și so
cială, necesitatea extinderii 
cooperării între țări în sprijinul 
fiecăreia și al progresului ge
neral.

în încheierea lucrărilor, pre
ședintele Asociației a adus mul
țumiri guvernului țării noastre 
pentru găzduirea acestei re
uniuni internaționale și crearea 
condițiilor necesare reușitei de
pline a sesiunii. Viitoarea se
siune va avea loc in 1978 in 
Belgia.

SOSIRI
Miercuri seara, a sosit în 

Capitală delegația guvernamen
tală franceză, condusă de Nor
bert Segard, secretar de stat 
pentru comerț exterior, care va 
participa la lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-france- 
ze de cooperare economică, 
științifică și tehnică. Da sosirea 
pe aeroportul Otopeni. oaspetele 
francez a declarat : „Sint fericit 
că vin pentru prima dată in 
România, ca succesor al lui 
Valery Giscard d’Estaing. care 
a fost primul președinte francez 
al Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze. înainte 
de plecare, l-am văzut pe pre
ședintele Republicii Franceze 
care este foarte atașat Româ
niei. Sper că o să avem rezul
tate bune la sfirșitul lucrărilor 
sesiunii**.

Delegația a fost salutată de 
Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
Constantin Flitan. ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Paris, de funcționari su
periori din Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, de alte 
persoane oficiale. Erau prezenți 
Francis Levasseur, ambasadorul 
Republicii Franceze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
în Capitală a sosit o delega

ție guvernamentală pakistaneză, 
condusă de Mubashir Hasan, 
ministrul finanțelor, planului și 
dezvoltării, pentru a participa 
la lucrările primei sesiuni a Co
misiei mixt’e guvernamentale de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică româno-pakistaneză.

Pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost intimpinată de Flo
rea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, de alte persoane ofi
ciale, precum și de S.A.D. Buk
hari, ambasadorul Pakistanului 
la București.

★
în Capitală a sosit miercuri 

o delegație a Uniunii agricul
torilor sudanezi, condusă de 
Kamal Mohamed Aii Abdelrah- 
man, secretar general al Comi
tetului pentru problemele ță
rănești din cadrul Uniunii So
cialiste Sudaneze, care, la invi
tația Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție, va face o vizită de do
cumentare în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost întîmpinați de 
Cseresnyes Bela, vicepreședinte 
al U.N.C.A.P.

★
Miercuri după-amiază a sosit 

la București Ryoko Ishikawa, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Japoniei in 
Republica Socialistă România.

★
Miercuri a sosit în Capitală o 

delegație a Partidului Comunist 
Italian, condusă de Ivo Faenzi, 
șef de secție la C.C. al P.C.I., 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. 
face o vizită de studiu și 
schimb de experiență in țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost salutată de tovară
șul Dumitru Turcuș. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

PRIMIRE
Miercuri după-amiază. tovară

șul Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit delegațiile participante 
la Consfătuirea președinților și 
secretarilor generali ai organi
zațiilor centrale ale inginerilor 
și tehnicienilor din unele țări 
socialiste. La primire au parti
cipat reprezentanți din Bulgaria, 
Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană. 
R. D. Germană. Polonia, Ungaria 
și Uniunea Sovietică.

RECEPȚIE
Ambasadorul Danemarcei la 

București. Torben Busck-Nielsen. 
a oferit miercuri o recepție cu 
prilejul plecării definitive din 
țara noastră.

Au participat Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de 
știință și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Deschiderea unui nou an FOTBAL SPORT • SPORT
de studii in 
militare de

Miercuri. într-o atmosferă 
sărbătorească, s-a deschis un 
nou an de studii in instituțiile 
militare de invățămint.

în cadrul festivității, care a 
avut loc cu acest prilej la Aca
demia militară, generalul de 
armată Ion Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministrul apă
rării naționale, a transmis ca
drelor didactice, ofițerilor-elevi 
și elevilor academiei, un căldu
ros salut din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a secretarului general 
al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România și 
comandant suprem al forțelor 
noastre armate — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Participanții au adresat Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
în care se spune : „începem un 
nou an de invățămint în con
dițiile cind intreg’ul nostru po
por dezbate cu însuflețire pro
iectele Programului partidului 
și Directivelor Congresului al 
XI-lea. Raportăm, tovarășe co-

ZILELE CULTURII
DIN R. D. GERMANĂ
După București, Zilele filmu

lui din R. D. Germană au fost 
organizate la Timișoara. în des
chidere, miercuri seara, la cine
matograful Capitol a rulat fil
mul „Dragoste la 16 ani**.

Ca și în Capitală, pe ecra
nele timișorene vor fi prezen
tate, în continuare, în cadrul 
Zilelor filmului din R. D. 
Germană, producțiile studiouri
lor cinematografice din această 
țară — „Anchetă la Marien- 
bad“ și „Prietena mea Sybille**.

★
Opera Germană de Stat din 

Berlin, aflată în țara noastră cu 
prilejul Zilelor culturii din R.D. 
Germană, și-a încheiat turneul 
cu un nou spectacol cu opera 
„Olandezul zburător** de Richard 
Wagner. , Această reîntilnire a 
oferit publicului bucureștean 
prilejul de a-și manifesta, încă 
o dată, prin aplauze călduroase, 
prețuirea pentru înaltele cali
tăți artistice ale colectivului

Deschiderea expoziției
„Bulgaria — țara turismului”

ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria la București, alte 
persoane oficiale, un numeros 
public.

La Galeria de artă fotografică 
din Capitală, a avut loc, miercuri 
la amiază, deschiderea expozi
ției „Bulgaria — țara turismu- 
iui“. Expoziția —- care urmează 
să fie prezentată ulterior in o- 
rașele Craiova și Timișoara — 
oferă o imagine sugestivă a Re
publicii Populare Bulgaria, cu 
remarcabilele ei succese in con
strucția socialismului, cu multi
plele și variatele posibilități de 
practicare a turismului.

Despre semnificația acestei 
manifestări — răspuns la expo
ziția turistică românească orga
nizată în cursul acestei veri la 
Sofia, Stara Zagora, Veliko 
Tirnovo și Tirgoviște — au vor
bit Ștefan Enache, adjunct al 
ministrului turismului, și Krăs- 
tiu Balevski, vicepreședinte al 
Comitetului pentru odihnă și 
turism de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

La vernisajul expoziției a fost 
prezent Ivan Stefanov Abagiev,

INAUGURARE
în sălile Muzeului de artă al 

Republicii Socialiste România a 
fost inaugurată miercuri după- 
amiază expoziția omagială „Do
nația Alexandru Phoebus**. Cele 
98 de lucrări de pictură și gra
fică care alcătuiesc expoziția 
reprezintă autoportrete, colțuri 
pitorești ale Bucureștilor de 
altă dată, chipuri de copii.

instituțiile 
invățămint 
mandant suprem, că personalul 
Academiei militare a primit cu 
vie satisfacție, mindrie patrioti
că și deplină adeziune aceste 
documente și va milita neobosit 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce-i revin din cuprinsul lor, din 
expunerea dumneavoastră la 
Conferința cadrelor și activului 
de partid din învățămintul su
perior. Vă asigurăm — se arată 
in încheierea telegramei — că 
vom munci cu abnegație și pa
siune pentru a întîmpina cel 
de-al XI-lea Congres al parti
dului cu rezultate superioare în 
procesul de invățămint, în ac
tivitatea de formare a unor ca
dre militare temeinic și multi
lateral pregătite, cu un profil 
etic înaintat, gata oricînd să 
îndeplinească exemplar misiu
nile încredințate**.

★
Festivități ocazionate de în

ceperea noului an de studii au 
avut loc și în celelalte instituții 
militare de invățămint, in pre
zența unor cadre din Consiliul 
de conducere al Ministerului 
Apărării Naționale.

berlinez. Reamintim că, pe pri
ma scenă lirică a țării noastre, 
artiștii din R. D. Germană au 
mai prezentat, în cadrul tur
neului, alte două creații din re
pertoriul lor : „Cosi fan tutte** 
de Mozart și „Nasul** de Dmi
tri Șostakovici.

★
Miercuri dimineața, la Opera 

Română din București, membri 
ai colectivului Operei Germane 
de Stat din Berlin s-au întîlnit 
cu compozitori, critici muzicali, 
regizori, dirijori și alți oameni 
de artă. A avut loc cu acest 
prilej un schimb de informări 
și opinii privind probleme ac
tuale ale creației contemporane 
de operă și balet, modalitățile 
folosite pentru punerea ei în 
valoare, relația dintre teatrul 
liric și compozitori, realizarea 
unei tot mai strînse colaborări 
dintre oamenii de artă din 
România și R. D. Germană.

Deschiderea expoziției a fost 
precedată de o conferință de 
presă în cadrul căreia vicepre
ședintele Comitetului pentru o- 
dihnă și turism de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria s-a re
ferit la realizările de ordin tu
ristic din țara sa. precum și la 
intensificarea colaborării in a- 
cest domeniu între România și 
Bulgaria.

SEMINARUL BILATERAL
U.A.S.C.R. - S.Z.S.P.

în Capitală au continuat lu
crările seminarului bilateral or
ganizat de U.A.S.C.R. și S.Z.S.P. 
pe probleme ale activității cul
tural-educative in rindul stu
denților.

Au fost dezbătute aspecte !ale 
activității organizațiilor studen
țești în cadrul institutelor de 
artă, ale educației estetice a 
studenților, precum și probleme 
ale dezvoltării legăturilor din
tre cele două uniuni în dome
niul activității cultural-educati
ve și artistice.

în cursul după-amiezii, oaspe
ții au vizitat instituții culturale 
și social-politice din Capitală, au 
participat la activitățile desfă
șurate la Casa de cultură a stu
denților din București.

Aseară, la Sofia, intr-un meci
amical, România — Bulgaria 0 — 0

UN REZULTAT 
PENTRU PALMARES

Urmărit pe micul ecran, me
ciul de fotbal dintre echipele 
reprezentative ale României și 
Bulgariei desfășurat aseară pe 
stadionul Vasil Levski din So
fia — în fata unor tribune sur
prinzător de goale — ni s-a 
părut prea puțin interesant, 
fără virtuți tehnico-tactice. doar 
cu cîteva momente mai incan
descente. în ceeai ce ne pri
vește, rezultatul e bun — bun 
pentru palmares — dar ne-ar 
fi interesat mai mult să vedem 
echipa noastră practicînd un 
fotbal clar, ofensiv, bine orien
tat tactic. E drept, nu li se 
poate reproșa băieților că n-au 
luptat cu toată dăruirea, că nu 
s-au angajat in disputa pentru 
balon. Ei au greșit, insă, pre
lungind mult acțiunile la mij
locul terenului, dînd posibilitate 
adversarilor să se regrupeze. 
Apoi ne-a surprins ezitarea în 
a încerca cu mai multă hotă- 
rire și răspundere șutul pe 
poartă, precum și faptul că nu 
au fost jucate suficient extre
mele. Subliniem aceste lipsuri 
cu atît mai mult cu cît adver
sarii noștri nu ne-au arătat o 
vaiolare prea ridicată, explicația 
fiind desigur aceea că repre

• DISPUTAT aseară la Rzes- 
zow, meciul amical de fotbal 
între echipele de tineret (jucă
tori pînă la 23 de ani) ale 
României și Poloniei s-a în
cheiat la egalitate : 0-0.
• ECHIPELE DE FOTBAL 

ale Spaniei și Danemarcei s-au 
întîlnit ieri la Copenhaga în 
primul meci al grupei a 4-a a 
campionatului european de 
fotbal inter țări, grupă din care 
mai fac parte formațiile Româ
niei și Scoției. întîlnirea s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 (2—0) 
in favoarea echipei Spaniei.

• LA PRAGA, în meci amical 
de fotbal, echipa Cehoslovaciei 
a învins cu scorul de 3—1 (3—1) 
reprezentativa R. D. Germane.

• IERI, pe stadionul Giulești 
din Capitală, intr-un meci con-

Ieri, la Palatul pionierilor a fost inaugurat

PRIMUL CLUB DE TENIS 
AL PIONIERILOR SI ȘCOLARILOR
• Prezent la eveniment, Ilie Năstase a fost ales președinte de 
onoare al clubului

într-o ambianță tinerească, în 
cursul dimineții de ieri, la Pa
latul pionierilor din Capitală, a 
fost inaugurat primul club de 
tenis al pionierilor și școlarilor 
purtînd denumirea „Tot înain
te !“ La acest eveniment im
portant din viața sportivă a ce
lei mai tinere generații au luat 
parte tovarășii Virgiliu Radulian, 
președintele C.N.O.P.. general- 
locotenent Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
general-maior Nicolae Stan, 
președintele Federației române 
de tenis, activiști pe tărîmul 
sportului, membri ai loturilor 
naționale de tenis, numeroși 
profesori, pionieri, precum și 
părinți ai acestora. De aseme
nea, a fost prezent Ilie Năstase, 
maestru emerit al sportului. Fi
rește, momentul. semnificativ 
prin conținutul și ineditul său, 
a fost marcat de cîteva luări de 
cuvint care au salutat iniția
tiva, cu acest prilej subliniin- 
du-se rolul clubului în organi
zarea de activități, inițierea unui 
mare număr de pionieri și șco
lari în tainele „sportului alb**, 
descoperirea și promovarea de 
talente pentru tenisul de per
formanță. Președinte de onoa

zentativa bulgară se află într-o 
perioadă de reconstrucție, multi 
dintre internaționalii de calibru 
lipsind din formația aliniată 
ieri. Am înregistrat perioade 
sensibil egale de inițiativă și 
dominare ; un oarecare echili
bru a fost și în ocaziile de gol. 
Dintre situațiile favorabile e- 
chipei noastre le amintim pe 
ce'le ratate de Marcu (min. 41), 
Troi (min. 44) și Kun. spre fi
nalul partidei. O mențiune 
pentru apărare către a rezolvat 
bine multe momente critice, 
ivite la poarta lui Răducaniu.

Echipa României a jucat în 
următoarea formație : Răduca- 
nu. Cheran. Antonescu. Sătmă- 
reanu II. Angheilini. Beldeanu, 
Dinu. Iordănescu (Mulțescu), 
Troi, Kun. Marcu,

V. CĂBULEA
★

Pe stadionul din Drobeta 
Turnu Severin s-ai disputat 
meciul internațional de fotbal 
dintre selecționatele de tineret 
(jucători pînă la 21 de ani) ale 
Poloniei și României.

Partida s-a terminat la ega
litate : 0—0. Au asistat 10 000 
de spectatori.

tînd pentru etapa a 7-a a cam
pionatului categoriei B la fotbal, 
echipa Rapid București a învins 
cu scorul de 1—0 (0—0) forma
ția Electroputere Craiova, A 
marcat Manea, în minutul 63, 
din lovitură de la 11 m. Rapid 
conduce în clasamentul seriei a 
doua cu 13 puncte, din șapte 
jocuri disputate.

• LA HELSINKI. într-un 
meci pentru campionatul euro
pean de fotbal inter țări, echipa 
Olandei a învins cu scorul de 
3-1 (2-1) selecționata Finlandei.

• PESTE 10 000 de spectatori 
au urmărit la Milano meciul de 
fotbal dintre selecționatele fe
minine ale Italiei și Scoției. 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 3—0 (1—0) in favoarea gaz
delor.

re al clubului a fost ales Ilie 
Năstase. Emoționat de cinstea 
ce i s-a făcut, Ilie Năstase a 
promis tot sprijinul său mem
brilor . clubului. Mai mult, el a 
oferit, in dar, 50 de rachete 
și 500 de mingi Dunlop. 
Pioniera Lucia Romanov, 
membră a secției de tenis de 
cimp, a mulțumit atît pentru 
realizarea visului celor mai ti
neri tenismeni, cit și pentru pre
țiosul inventar sportiv oferit de 
Ilie Năstase.

în continuare s-a prezentat 
filmul de scurt metraj, în cu
lori, „Racheta de aur“ al cărui 
erou principal este Ilie Năs
tase. după care marele campion 
a făcut o demonstrație de tenis 
de toată frumusețea. în sala de 
sport, avind drept partener de 
joc tot un membru al clubului, 
campionul secției asociației 
sportive de aici, pionierul E- 
duard Pană.

O inițiativă lăudabilă, idei 
generoase, angajamente care, 
sintem siguri, vor contribui la 
popularizarea tenisului și dez
voltarea activității de masă in 
acest sport.

C. VASILE

MERIDIAN
• DUPĂ 4 PROBE, în cam

pionatul republican de pentatlon 
modern conduce Dumitru Spir- 
lea (Olimpia București) cu 4 168 
puncte. Pe echipe în frunte se 
află Universitatea Timișoara cu 
11170 puncte. Proba de tir a 
revenit lui D. Spirlea cu 1088 
puncte — cel mai bun rezultat 
obținut de un pentatlonist ro
mân în această probă. La nata- 
ție a cîștigat F. Rolik (Univer
sitatea Timișoara) — 1180
puncte.

• CAPITALA FILIPINELOR 
va găzdui între 5 și 25 octombrie 
un important turneu internațio
nal de șah la care vor participa 
11 mari maeștri. Au fost invi
tați, între alții, fostul campion 
mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.), Zvetozar Gligoricl 
(Iugoslavia), Florin Gheorghiu 
(România), Lajos Portisch (Un
garia), Bent Larsen (Danemar
ca), Ulf Andersson (Suedia), 
Miguel Quinteros (Argentina).

• CAMPIONATELE MON
DIALE de haltere de la Manila 
au programat miercuri întrece
rile categoriei semimijlocie. Pe 
primul loc s-a clasat Nedelcio 
Kolev (Bulgaria) cu 335 kg la 
cele două stiluri. Rumen Rusev 
(Bulgaria), situat pe locul doi, 
a stabilit un nou record mon
dial la „smuls** cu performanța 
de 152,500 kg.

• FINALA turneului candi- 
daților la titlul mondial de șah 
între marii maeștri Viktor Kor- 
cinoi și Anatoli Karpov a con
tinuat la Moscova eu partida a 
5-a. care s-a întrerupt la mu
tarea a 41-a. Sacrificînd în fi
nal un pion, Korcinoi deține 
inițiativa. Scorul este de 1—0 
(și trei remize) în favoarea lui 
Karpov.

• LA CAMPIONATELE MON
DIALE de tir de la Thun (El
veția), în proba de pistol cali
bru mare, după prima manșă 
conduce Hromada (Cehoslova
cia) cu 297 puncte.

• CONGRESUL ASOCIAȚIEI 
internaționale de box amator 
(A.I.B.A.), care-și ține lucrările 
la Dar es Salaam (Tanzania), 
l-a ales în funcția de președinte 
al acestui for sportiv pe Niko
lai Nikiforov-Denisov (U.R.S.S.) 
Au fost aleși, totodată, opt vi
cepreședinți, între care Lisowski 
(Polonia) și Wehr (R.D.G.) pen
tru Europa, Chaudhry (Pakis
tan), Huli (S.U.A.), Santiago 
(Cuba). Congresul a» hotărît ca 
ediția a doua a Campionatelor 
mondiale de box ale amatorilor 
să se desfășoare in anul 1978 în 
Iugoslavia.

• REPREZENTATIVA DE 
HOCHEI pe gheață a U.R.S.S. 
și-a încheiat turneul în Canada 
jucind la Vancouver cu selec
ționata țării gazdă. Partida, la 
care- au asistat peste 15 000 de 
spectatori, a fost de un exce
lent nivel tehnic, cu faze spec
taculoase la ambele porți, o ve
ritabilă demonstrație de hochei 
modern. După primele 20 de 
minute, echipa canadiană con
ducea cu 5—2 și se părea că va 
termina învingătoare. Dar, în 
ultimele două reprize, inițiativa 
a trecut de partea hocheiștilor 
sovietici care au reușit să re
monteze handicapul de trei go
luri, meciul încheindu-se la ega
litate: 5—5 (5—2, 0—1, 0—2).

• ÎN CERCURILE SPORTIVE 
argentiniehe se confirmă știrea 
-potrivit căreia campionul mon
dial de box la categoria mijlo
cie, Carlos Monzon, îșl va pune 
titlul in joc in fața australianu
lui Tony Mundine. Meciul va 
avea loc la 5 octombrie, la „Luna 
Park** din Buenos Aires.

• CEI MAI BUNI CAI da 
galop din Europa vor participa 
in zilele de 12 și 13 octombrie 
la reuniunea hipică de la Koln 
pentru „Premiul Europa**, dotat 
cu 500 000 de mărci vest-germa- 
ne. Organizatorii au primit con
firmarea participării a cinci cal 
de galop din U.R.S.S., antrenați 
de Nikolai Nasibov.
• REPREZENTANȚI ai Federa

ției atletice de amatori din 
S.U.A. (United States Amateur 
Athletic Federation) și ai orga
nizațiilor sportive din U.R.S.S., 
au semnat la Moscova un acord 
de cooperare, avind ca scop dez
voltarea contactelor sportive bi
laterale și schimbul de antre
nori și specialiști sportivi, ame
ricani și sovietici.

In perioada 25 septembrie - 25 octombrie

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI
primește înscrieri, in limita locurilordisponibile, 

la următoarele cursuri tehnico-aplicative :
• STENODACTILOGRAFIE Șl SECRETARIAT

• PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR

• PROGRAMAREA CALCULATOARELOR: LIMBAJUL 
FORTRAN, ORGANIZAREA FIȘIERELOR Șl LIMBAJUL 
COBOL

• DESEN TEHNIC INDUSTRIAL

• INIȚIERI IN CONTABILITATE

• CONTABILITATEA RAMURILOR ECONOMICE

• STENOGRAFIE - SISTEM STAHL

• TELEVIZIUNE (DEPANARE) ANUL I Șl II

• RADIOTEHNICĂ (DEPANARE)

• MECANICĂ-AUTO

• TEHNICA FOTOGRAFICA

• CINEAMATORISM

• GIMNASTICA DE ÎNTREȚINERE

Înscrierile au loc la sediul U.P.B., b-dul Nicolae Bălcescu 
nr. 18 (sala Dalles) in fiecare zi de lucru între 12—19,30 în 
perioada 20 sept.—19 oct. a.c.

TINERI!
IN CADRUL ACȚIUNII

„TINERILOR, CARTI-PRIETENI PENTRU O 
VIAȚA I"

vă puteți procura, Ia alegere, prin standurile 
de carte din întreprinderi sau instituții, cărți 

politice, tehnice, de informare, beletristice, de 

artă, sport și turism, utile lărgirii orizontului 
politic și ideologic, pregătirii și perfecționării 

profesionale, îmbogățirii culturii generale.

Tinerii care își vor procura - în condiții de 
plată avantajoase - cărți în valoare de cel 
puțin 100 lei, vor participa GRATUIT la tra

gerea la sorți a tichetelor eliberate.

Vor fi acordate 1 200 premii în cărți.
Pentru informații suplimentare adresați-vă difuzorilor de 

carte din întreprinderi și instituții.

COMERȚUL 
PRIN CORESPONDENȚĂ

Formă de comerț rapidă, practică și modernă, care vine 
in sprijinul cetățenilor pentru a-i aproviziona cu diferite 
mărfuri. Printr-o scrisoare trimisă la Universalcoop, Comer
țul prin corespondență, str. Vulturilor nr. 31, sector IV, 
București, solicitatorii primesc la domiciliu mărfurile dorite. 
Printre cele care pot fi primite astfel menționăm : cizme de 
cauciuc din import, pentru bărbați și femei, treninguri supra- 
elastice, pături, lenjerie de pat ; sau : tacîmuri pentru bu
cătărie - din import, aparate de tricotat, oale Kukta etc.

La cerere, cetățenilor li se trimit gratuit liste cu produ
sele aflate în depozitele „Comerțului prin corespondență", 
unitate a cooperației de consum.

LOZ ÎN PLIC.

LA SERIILE CE SE 
AFLĂ ÎN P/NZARE 
SE GĂSESC S! 
C/ST7GL/R/DE 
30.000LE/5/ 
40.000LE/ ‘

NUMAI CINE JOACĂ POATE C/ȘT/GA /

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

ANUNȚĂ
deschiderea următoarelor

• DACTILOGRAFIE
• STENOGRAFIE
• RADIO
• TELEVIZIUNE
• CROITORIE
• COSMETICĂ
• BALET-COPII
• FOTO alb-negru și color
• ARTA PLASTICA

cercuri și cursuri :

• CULTURĂ PSIHOSOMA
TICĂ (HATHA-YOGA)
înscrieri și informații la se

cretariatul casei de cultură 
din str. Miicea Vodă n«*. 5, 
tramvai: 13, 14, 15, 23, 30 și 
autobuz: 42 și 111, zilnic în
tre orele: 9—12 și 17—20 și 
la telefon: 21.54.96 și 22.24.94.

AZI, ULTIMA ZI
LA LOTO
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Progresele înregistrate în elaborarea documentelor privind 
/ securitatea, cooperarea economică și schimburile culturale au 

făcut posibilă trecerea la elaborarea documentului privind cadrul 
instituțional în care eforturile îndreptate spre edificarea siste
mului de securitate și cooperare in Europa urmează să continue 
după Conferința de la Geneva, in plenul celor 35 de state 
participante.

La ședința din 24 septembrie, 
în grupul de lucru însărcinat 
de Comitetul de coordonare cu 
elaborarea acestui document, 
s-a convenit ca redactarea să 
înceapă cu preambulul menit 
să definească considerentele de 
ordin general ale cadrului orga
nizatoric al activităților euro
pene de viitor.

în cadrul dezbaterilor, delega
ția română — pornind de la con
cepția țârii noastre că edificarea 
securității și dezvoltarea coope
rării în Europa constituie un 
proces de durată —, a insistat 
asupra necesității creării unui 
cadru organizatoric adecvat, ca
re să permită, și după conferin
ță, conlucrarea statelor partici
pante. Relevînd caracterul con
structiv al acordului la care s-a 
ajuns, șeful delegației române, 
ambasadorul Valentin Lipatti, 
a subliniat necesitatea definirii 
ideilor care urmează să fie în
corporate in preambulul docu
mentului.

Aceste idei, așa cum au reie
șit din dezbaterile de pînă acum, 
au fost prezentate de delegația 
Iugoslaviei : aprecierea rezulta
telor pozitive obținute la confe

BELGRAD: Convorbiri ale 
tovarășului Ștefan Andrei

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
La 25 septembrie, tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
U.C.I., face o vizită de prietenie 
în Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, a fost primit 
de tovarășul Edvard Kardeli, 
membru al Președinției Repu
blicii Socialiste Federative Iu-

• PREȘEDINTELE Portu
galiei, Antonio de Spinola, 
va avea, in viitorul apropiat, 
convorbiri cu reprezentanții 
partidelor politice din Ango
la — a anunțat, marți, purtăm 
torul de cuvint al Ministeru
lui Informațiilor din Lisa
bona.

• PORTUGALIA va recu
noaște suveranitatea Indici 
asupra fostelor colonii portu
gheze din această țară și va 
întreprinde măsuri pentru re
stabilirea relațiilor diploma
tice și consulare între cele 
două țări — se spune în co
municatul comun dat publici
tății la New York și semnat 
de Mario Soares, ministrul 
afacerilor externe al Portuga
liei, și Swaran Singh, minis
trul indian al afacerilor ex
terne. Cei doi miniștri parti
cipă la lucrările celei de-a 
XXIX-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

între Washington și Ottawa

Petrol, gaze și... 
spinoase litigii

Canada intenționează să închidă definitiv 
robinetele la conductele de petrol și gaze na
turale cu destinația S.U.A. Washingtonul este 
profund preocupat și neliniștit de noua politică 
energetică pe care o pregătește cabinetul Tru
deau. Diferendul, la ordinea zilei, prezintă 
multiple aspecte.

C
anada acoperă 
6 Ia sută din 
necesitățile de 
petrol și 4 la 
sută din cele de 
gaze ale S.U.A. 

Mai mult, exporturile cana
diene aprovizionează sta
tele din vestul mijlociu al 
S.U.A., inaccesibile marilor 
tancuri petroliere. Cîteva ra
finării din vestul mijlociu 
depind în întregime de pe
trolul canadian. De aceea, 
șocul a fost puternic pentru 
americani cînd le-a parve
nit informația reducerii trep
tate, în următorii cinci ani, 
a cantităților de petrol și 
gaze canadiene. La Ottawa 
se vorbește chiar de o în
ghețare a exporturilor, mult 
mai curînd, în trei-patru ani. 

Obișnuiți cu ideea „rela
țiilor strînse" americano-ca- 
nadiene, traduse în practică 
prin dependența unor impor
tante sectoare economice ca
nadiene de cele ale vecinu
lui de la sud (spre exempli
ficare, 90 la sută din indus
tria petrolieră e controlată 
de companii din S.U.A.) a- 
mericanii acceptă cu greu 
ideea unor măsuri energe
tice unilaterale, întreprinse 
de Ottawa. Canada a impus 
în martie 1973 controlul asu
pra exporturilor sale dc pe
trol. în luna iulie a aceluiași 
an. „spre considerabila su
părare a Washingtonului", 
cum scrie THE ECONOMIST, 
guvernul premierului Tru
deau a dispus introducerea 
unei taxe care sălta prețul 
petrolului. La rîndul lui In
stitutul național de energie 
nu mai emite permise pentru 
exnortul gazelor naturale.

Există motive de ordin in
tern. interese naționale, care 

‘explică hotărîrile canadiene 
de a schimba destinația re
zervelor de petrol și gaze 

rință, din care decurg, în mod 
necesar, activitățile de după 
conferință ; locul ș'i rolul confe
rinței ca element și factor im
portant în procesul de edificare 
a securității și dezvoltare a co
operării în Europa ; continuarea, 
în mod coordonat, în cadrul mul
tilateral, a eforturilor tutufor 
statelor participante ; definirea 
funcțiunilor esențiale ale viito
rului organism permanent, ca 
for de analiză a punerii în apli
care a hotărîrilor conferinței, de 
consultare și de examinare a 
unor probleme de interes comun 
privind securitatea și coopera
rea pe continent ; așezarea ac
tivităților organismului perma
nent pe respectarea strictă a 
principiilor relațiilor între sta
te, adoptate la Conferință.

Relevînd însemnătatea acestor 
idei, o serie de delegații au evi
dențiat, totodată, posibilitatea 
ca ele să fie completate, astfel 
incit documentul final să cores
pundă obiectivului major de de
finire a căilor celor mai adec
vate de conlucrare trainică și 
eficientă pentru statornicirea 
unor noi relații în Europa.

goslavia, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★
în timpul vizitei sale de prie

tenie în R.s:f. Iugoslavia^ to
varășul Ștefan Andrei a avut 
convorbiri cu tovarășul Alek
sandar Grlicikov, secretar în 
Comitetul Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I. La discuții au 
participat Vladimir Obradovici, 
șeful Secției relații externe și 
legături internaționale a Prezi
diului C.C. al U.C.I., și locțiito
rul său, Zvanko Grahek.

în cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie, au fost abor
date aspecte privind raportu
rile dintre P.C.R. și U.C.I.,, .pre
cum și unele probleme actuale 
ale mișcării comuniste și mun
citorești, ale vieții politice in
ternaționale.

• COMISARUL Națiunilor 
Unite pentru Namibia (Africa 
de Sud-Vest), Sean McBride, a 
cerut începerea unor convorbiri 
între guvernul Republicii Sud- 
Africane și conducătorii Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) asupra 
viitorului acestui teritoriu, ocu
pat in mod ilegal de autorită
țile de la Pretoria.

spre sectoare ale propriei e- 
conomii. Un proiect vizează 
extinderea conductei din Va
lea Ottawa spre Montreal și 
provinciile maritime. Pe de 
altă parte, canadienii doresc 
să protejeze rezervele lor ac
tuale pînă cînd vor fi date 
la iveală altele în vestul ță
rii. Specialiștii apreciază că 
principala provincie petro
lieră, Alberta, dă în prezent 
tonajul maxim de petrol, iar 
cîmpurile petroliere din Atha
basca sînt dificil și costisi
tor de exploatat. în schimb, 
sînt deosebit de promiță
toare descoperirile de gaze 
din delta fluviului Macken
zie și din unele insule arc
tice.

Canadienii au realizat că 
americanii preferă să inves
tească cițiva ani la rînd in 
exploatarea zăcămintelor lor 
petrolifere, mai puțin costi
sitoare, și rezervă pentru 
viitor utilizarea propriului 
lor petrol din Alaska, care 
„in viitorul apropiat va de
veni centrul de gravitație al 
aurului negru" (NEW YORK 
TIMES). în 1977 se va ter
mina construirea conductei 
petroliere care va uni Prud- 
hoe Bay cu orașul Valdez de 
pe coasta Pacificului. Previ
ziuni : media producției 
zilnice va fi de 2 milioane 
barili.

Exploatarea petrolului din 
Alaska ar trebui să se facă, 
în concepția autorităților ca
nadiene, fără lezarea intere
selor lor naționale. Fricți
unile din aceste zile marșează 
pe un fond vechi, al „dispu
tei alaskiene". Proiectul con
struirii unei conducte care, 
traversînd Canada, să unească 
Alaska cu restul teritoriu
lui american, de-a lungul 
fluviului Mackenzie este res
pins Ia Ottawa. Aceeași o- 
poziție a întimpinat-o pro-

Republica Vietnamului de Sud — Locuitori din comuna Thanh An, ajutați de militari ai uni
tăților patriotice, participînd la stringerea recoltei

PREȘEDINTELE 
IOSIP BROI TITO 

A PRIMIT 
PE AMBASADORUL 

ROMÂNIEI

Președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, împreună cu 
soția, Iovanka Broz, l-a primit 
pe ambasadorul Republicii So
cialiste România, Vasile Șandru, 
cu- soția, în legătură cu înche
ierea misiunii sale la Belgrad. 
A avut loc o convorbire cordi
ală, în cadrul căreia ambasado
rul român a transmis președin
telui Tito și soției sale un salut 
călduros și cele mai bune urări 
de sănătate și noi succese în ac
tivitate din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Președintele Iosip Broz Tito 
și tovarășa Iovanka Broz au a- 
dresat, la rîndul lor, un. salut 
cordial și calde urări de sănă
tate președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

A fost evocată dezvoltarea 
mereu ascendentă a colaboră
rii prietenești, multilaterale ro- 
mâno-iugoslave.

• COMISIA politică a C.C. al 
Partidului Socialist din Chile a 
dat publicității un comunicat, 
la Havana, în care se arată 
că Victor Serega Ponce, mem
bru al Comisiei politice a C.C. 
al P. S. din Chile, a fost ucis.

Victor Serega Ponce a fosta- 
restat de junta militară din Chi
le la 23 iunie și deportat într-un 
loc necunoscut. Trupul neînsu
flețit al acestuia a fost găsit 
pe una din plajele chiliene — 
informează agenția TASS.

Harta pe care o repro
ducem după revista „The 
Economist" înfățișează con
ducta petrolieră, în con
strucție, în Alaska, care u- 
nește Prudhoe Bay cu ora
șul Valdez, ruta tancurilor 
petroliere prin Pacific, pre
cum si traseul proiectatei 
„conducte arctice" care ar 
urma să lege Prudhoe Bay 
cu California.

punerea Companiei - de gaz 
natural El Paso de a con
strui în Alaska o conductă 
de gaze paralelă cu cea de 
petrol și dc a transporta a- 
poi gazele cu vasele de-a 
lungul coastei' pacifice a Ca
nadei și S.U.A. Motivul opo
ziției rcanadiene : tancurile 
care vor transporta petrol 
sau gaze ar putea polua apele 
provinciei Columbia bri
tanică.

Costul celor două rute este 
enprm și administrația ame
ricană preferă Valea Mac
kenzie. dar se izbește de re
fuzul indirjit al canadienilor. 
Ini acest context se ridică 
problema „participării" Ca
nadei la realizarea unuia sau 
altuia dintre proiecte. Pen
tru moment, nu prea există 
obiective economice în-vest, 
in perimetrul pe care-1 va 
străbate conducta, pentru ca 
exploatarea gazelor sau a" 
petrolului din Alaska să-i 
cointereseze pe canadieni.

Dificilul litigiu energetic 
dintre S.U.A. și Canada pre
zintă un pronunțat caracter 
politic : canadienii nu mai 
sînt dispuși să accepte pro
iecte. planuri sau politici e- 
conomice care contravin in
tereselor lor naționale. Este 
tui indiciu că relațiile ame- 
ricano-canadiene traversează 
o perioadă de reașezări și 
restructurări.

DOINA TOPOR

NAȚIUNILE UNITE

întrevederi ale ministrului
de externe al României

NAȚIUNILE UNITE 25. — 
Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite : Minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
George Macovescu, șeful delega
ției țării noastre la cea de-a 
XXIX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a avut, 
marți, o întrevedere cu minis
trul de externe al Finlandei, 
Ahti Karjalainen. Cu acest pri
lej, s-a procedat la o trecere în

TINERETUL LUMII

Dezvoltarea 
învâțămîntului 

în Algeria
Invățămîntul superior alge- 

rian fi-a reluat activitatea în 
noul an școlar cu 37 061 stu- 
denți, față de 13800 cit cu
prindea anul școlar 1969— 
1970, cînd s-a trecut la o re
formă a întregului învăfămînt, 
atit sub aspectul dezvoltării 
structurilor sale, cit și al adap
tării la nevoile propășirii mul
tilaterale a țării. Exemplifi- 
c'md progresele înregistrate 
in această perioadă, pe linia 
formării de cadre naționale 
proprii pentru sectoarele eco
nomiei naționale, ministrul al- 
gerian al învățămîntului supe
rior și cercetării științifice, 
Mohammed Seddik Benyahia, 
a anunțat, cu prilejul unei 
conferințe de presă, că — 
numai în 1974 — au absol
vit cele trei institute de ști
ințe medicale din țară de 
două ori mai mulfi medici 
decît au fost pregătiți in Al
geria pe toată perioada celor 
130 de ani de dominație co
lonială.

In ce privește dezvoltarea 
rețelei de învățămînt superi
or, anul acesta și-a început 
activitatea, în capitala țării, o 
a doua universitate, precum 
și mai multe institute de ști
ințe tehnice la Oran și Con
stantine. Un nou centru uni
versitar a fost creat la Tlem- 
cen, în vestul țării, pentru 
științe agricole. Ministrul al- 
gerian a anunțat, de aseme
nea, inițierea unui vast pro
gram de construcții în acest 
domeniu, care prevede o a 
treia universitate la Alger, 
crearea de noi centre ale în
vățămîntului superior la An- 
naba — mare centru petro
chimic din estul țării, la Bli- 
da și la Setif — centrul admi
nistrativ al întinselor platouri 
cerealiere din nordul țării 
Actualele centre universitare 
de la Oran și Constantine ur
mează să-și dubleze capacita
tea de școlarizare. Potrivit 
unor convenții stabilite, la 
Constantine vor fi-organizate, 
cu concursul specialiștilor 
români, șase institute de în
vățămînt superior, care vor 
funcționa cu ’ dotații ■ de spe
cialitate, programe- și cadre 
didactice din țara noastră.

îngrijorare la Haga
..Olanda nu se va simți sub 

nici o formă legată;de eventua
lele hotărîri ce. ar putea fi. a- 
doptate de miniștrii. de. exter
ne și de finanțe.’ai. principale
lor cinci, țări occidentale indus
trializate, cu prilejul întilnirii 
lor de simbătă. de la Camp Da
vid '(STU.A.) “ — s-a ' declarat, 
miercuri, în cercurile oficiale 
din -Haga. Conferința - va re
uni, după cum s-a anunțat. Sta
tele.Unite. R. F.1 Germania, Ma
rea Britanie, Franța și Japo
nia.

Agenția France Presse rele
vă că reuniunea ținută la 8 
septembrie, la castelul Champs- 
sur-.Marne, in .apropiere de Pa
ris, cu participarea reprezen
tanților acelorași țări, a susci
tat Ia vremea respectivă neli
niștea guvernelor țărilor Be
nelux, care au cerut insistent 
să fie pe deplin informate a- 
supra problemelor examinate și 
hotăririlor adoptate.

Reuniunea de la Camp Da

revistă a relațiilor bilaterale 
româno-finlandeze și au fost 
abordate o serie de probleme 
internaționale de interes co
mun. în legătură cu conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, s-au analizat posibili
tățile existente pentru ca lu
crările acesteia să se încheie cit 
mai repede posibil, astfel ca. în 
timp rezonabil, să se poată 
ajunge la faza a treia a confe
rinței la nivelul cel mai înalt.

★
Miercuri dimineața, George 

Macovescu a avut o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe 
al Greciei, Gheorghios Mavros. 
Au fost discutate o serie de 
probleme bilaterale, exprimîn- 
du-se dorința dezvoltării lor și 
a lărgirii contactelor româno- 
grecești. De asemenea, s-au 
abordat o serie de probleme 
majore ale situației internațio
nale, între care criza cipriotă. 
Gheorghios Mavros a prezentat 
punctul de vedere al guvernu
lui grec față de această pro
blemă. George Macovescu a 
expus, în detaliu, poziția guver
nului român în problema Cipru
lui, insistînd asupra necesității 
soluționării sale pe cale pașni
că, în conformitate cu interese
le naționale ale întregului po
por cipriot, ale păcii și secu
rității din zonă. Cei doi miniș
tri au evidențiat, de asemenea, 
rolul pe care trebuie să-1 joace
O. N.U. în facilitarea rezolvării 
acestui conflict.

întrevederile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

Vizita delegației
P. C.R. în Franța

PARIS 25 (Agerpres). — De
legația Partidului Comunist Ro
mân. formată din tovarășii Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. și Andrei Cer- 
vencovici, membru al C.C. al
P.C.R.. prim-secretar al Comite
tului județean Arad al P.C.R., 
care efectuează o vizită in 
Franța, la invitația Mișcării Ra
dicalilor de Stingă, a avut, in 
zilele de 24 și 25 septembrie 
a.c., discuții cu președintele Ro
bert Fabre și cu alți membri ai 
Biroului Național al acestei 
mișcări.

Delegația P.C.R. a transmis 
Mișcării Radicalilor de Stingă 
salutul cordial și bunele 
urări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R. La rîndul său, președin
tele Robert Fabre a rugat dele
gația să transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai căl
duroase salutări, urări de sănă
tate și succese, subliniind im
portanța deosebită pe care au 
avut-o întîlniriîe și discuțiile de 
la București, din 1973, ale dele
gației. Mișcării . Radicalilor de 
Stingă cu secretarul general al 
P.C.R., pentru stabilirea și dez
voltarea relațiilor de colaborare 
între P.C.R. și Mișcarea Radi
calilor de Stingă.

Delegația P.C.R. a avut o în
trevedere cu președintele Adu
nării Naționale, Edgăr Faure, și 
cu alți membri ai Parlamentului 
francez. Cu acest prilej, au fost 
evocate bunele relații dintre 
Franța și România. S-a expri- 
niat dorința comună de a am
plifica și diversifica schimburile 
și cooperarea româno-franceză 
în interesul celor două ponoare, 
al destinderii. colaborării și 
păcii mondiale.

vid, ,căre se desfășoară, ca șî 
precedenta, cu ușile închise, ac
centuează îngrijorarea guvernu
lui olandez, că la asemenea în- 
tilniri s-ar putea lua decizii 
care, să fie impuse ■ țărilor mici. 
Cercurile olandeze autorizate 
risping un asemenea procedeu, 
argumentind că Europa „celor 
nouă" dispune de organisme 
speciale care ar putea , examina, 
la fel de bine, problemele mo
netare.

• ÎN CADRUL universității 
de expresie franceză „Louvain- 
la Neuve", din Belgia, a fost 
inaugurat Centrul. cultural ro
mânesc —' instituție care își 
propune . promovarea valorilor 
culturii noastre naționale, pre
cum și înființarea, pe lîngă uni
versitate, a unui lectorat de 
limba și literatura română.

Dor.-rc ..mersul pe două pi
cioare" r.c-a vorbit mai întii, la 
Pekin, un vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării. 
Amănunt capabil singur să su
gereze că ceea ce, la prima ve
dere. pare metaforă nu-i decit 
transcrierea în limbajul cel mai 
accesibil cu putință a unui 
principiu de politică economică. 
Principiu fundamental, izvorit 
dintr-o experiență proprie, din 
condiții concrete, specifice, a 
cărui valoare s-a impus nu doar 
în aspre dispute teoretice, ci 
in primul rînd. în confruntarea 
cu viața, cu practica construc
ției socialiste. Binevoitor in a 
ne face să înțelegem rațiunile 
profunde ale orientărilor eco
nomice ale țării sale, GU MIN, 
interlocutorul nostru, argumen
ta astfel : „Pentru o întreprin
dere mare sînt necesare fonduri 
mari, procurarea echipamentu
lui implicind greutăți deo
sebite. Asta în primul rînd. A- 
poi. ca urmare a politicii impe
rialiste de izolare a Chinei, pro
blema utilajului a trebuit s-o 
rezolvăm cu forțe proprii. în 
sfîrșit, trebuie avut în vedere 
că țara noastră dispune de bo
gate resurse materiale și uma
ne care se cer valorificate în 
ritm înalt".

Iată așadar factorii din care 
s-a născut principiul „de a 
merge pe două picioare", prin
cipiu potrivit căruia în efortul 
său constructiv China are în 
vedere dezvoltarea simultană a 
întreprinderilor mari și a celor 
mici și mijlocii, folosirea com
binată în producție a tehnolo
giilor moderne și a metodelor 
simple, autohtone.

Siderurgia și chimia oferă 
exemple dintre cele mai con
cludente. In producția de oțel, 
„a merge pe două picioare" în
seamnă existența unor combi
nate cu o capacitate de 6 mi
lioane tone anual, dar și a unor 
centre siderurgice a căror pro
ducție intr-un an nu depășește 
30 000 de tone ; in producția de 
îngrășăminte același mers, pe 
ambele picioare, înseamnă a 
conferi atenție egală contribu
ției pe care și-o aduc la dez
voltarea agriculturii marile u- 
zine chimice, cu producții de 
sute de mii de tone, ca și insta
lațiile care produc abia 3—4 sau 
5 tone pe an.

Fundamentarea principiului 
acesta, ni s-a mai spus, porneș
te de la un adevăr elementar 
al dialecticii : fiecare lucru se 
dezvoltă de la mic la mare. în- 
tr-adevăr, păstrîndu-ne în pe
rimetrul acelorași ramuri, pu
tem constata că fabricile mici, 
cu tehnologii simple, construite 
cu resurse locale, care au îm- 
pinzit toată țara, tind să se dez
volte de la an la an. Producția 
uzinelor siderurgice mici și mij
locii, existente acum in fiecare 
provincie, municipiu sau regiu
ne autonomă, a crescut anul 
trecut cu 17 la sută față de a- 
nul precedent, ajungînd să re
prezinte peste 10 ia sută din 
producția totală de oțel a tării 
și circa 25 la sută din cea de 
fontă. La amoniac sintetic și la 
ciment, producția întreprinderi
lor mici reprezintă aproape 50 
la sută din producția națională.

Dincolo de procente — o re
alitate cu implicații economico- 
sociale deosebit de profunde : 
„mersul pe două picioare", in- 
tegrînd într-un sistem unitar 
întreprinderi mari, mijlocii și 
mici, contribuie deopotrivă Ia 
dezvoltarea rapidă a producției 
industriale și agricole a diferi
telor regiuni și la o distribuție 
mai rațională a industriei pe 
cuprinsul țării — două din o- 
biectivele de bază care concen
trează eforturile poporului chi

REPUBLICA
ARABĂ YEMEN

• Astăzi, poporul yemenit aniversează împlinirea a 12 ani 
de la proclamarea Republicii Arabe Yemen. La 26 septem
brie 1962, după o îndelungată luptă, regimul monarho-feudal 
al imamului El Badr a l’ost răsturnat.

• Republica Arabă Yemen este situată în sud-estul Pe
ninsulei Arabice, între Arabia Saudită, Republica Democra
tică Populară a Yemenului și Marea Roșie, avînd o supra
față de 195 000 knt.p. și o populație de peste cinci milioane 
locuitori. Teritoriul. în cea mai mare parte deluros și mun
tos — cu înălțimi ajungînd pînă la 3 600 metri — este stră
bătut de pîrîuri și rîuri, care însă nu ajung pînă la țărmul 
mării. In partea de răsărit se întinde deșertul Rub al Khali, 
iar de-a lungul coastei Mării Roșii se află o cîmpie largă, 
de cițiva zeci de kilometri, joasă și nisipoasă. Capitala țării 
este Sanaa, cu peste o sută de mii de locuitori. Alte orașe 
importante sînt Taiz, Hodeida, port la Marea Roșie, Maka.

• Cei 12 ani care s-au scurs de la proclamarea republicii 
s-au caracterizat prin eforturi continue pentru învingerea 
înapoierii economice și sociale lăsate de vechiul regim și de 
luptă pentru apărarea guvernului republican in fața încer
cărilor forțelor regaliste de a instaura vechiul regim mo
narhic. După ce a fost proclamată prima constituție a țării, 
s-a elaborat un program de dezvoltare economică și de mo
dernizare a vieții sociale. Pe harta tinerei republici au a- 
părut importante obiective intrate in funcțiune în acești ani. 
Printre acestea se atlă fabrici de ciment, aluminiu, medica
mente și conserve ; două aeroporturi, spitale, numeroase 
școli, șosele , sisteme de irigații. A fost înființată o com
panie petrolieră națională care explorează țițeiul din deșer
tul Tihar.

Guvernul yemenit acordă o atenție deosebită rezolvării 
problemelor economice. îndeosebi agriculturii. Potrivit au
torităților de la Sanaa sarcina primordială în acest domeniu 
constă in extinderea terenurilor agricole și in folosirea mai 
rațională a suprafețelor agricole de care dispune țara, pentru 
asigurarea necesarului de alimente pentru populație. în ceea 
ce privește industria, se preconizează înfăptuirea unui vast 
program de construcții, utilizarea mai rațională a întreprin
derilor existente, sporirea capacităților de producție, mai 
ales a întreprinderilor din industria textilă.

• între Republica Socialistă România și Republica Arabă 
Yemen s-au statornicit relații prietenești, de colaborare pe 
multiple planuri, relații care cunosc un curs ascendent și 
care se dezvoltă in interesul ambelor popoare, al cauzei în
țelegerii internaționale.

I. T.

nez în actualul plan cincinal — 
al IV-lea, început în anul 1971.

Șenianul, capitala provinciei 
Leaonin, îmi oferă prilejul de-a 
descoperi, in perimetrul său de 
adevărată citadelă industrială 
cu peste 2 000 de fabrici și uzi
ne, o biografie caracteristică 
majorității întreprinderilor năs
cute prin forțe proprii, cu mij
loace locale, printr-o admira
bilă investiție de efort și gîn- 
dire colectivă. Este fabrica de 
tractoare mici.

O istorie simplă. Prin 1960, 
două sute de muncitori ai unui 
atelier care producea robinete, 
răspunzind unei chemări a par
tidului, care îndemna la valori
ficarea tuturor resurselor indus
triei pentru sprijinirea agricul
turii, și-au pus întrebarea dacă 

LA ȘENIAN,
UN EXEMPLU

n-ar putea fabrica și tractoare. 
Și-au pus întrebarea — au pus 
priceperea la contribuție, și, în 
același timp, au pornit la trea
bă. Fără experiență tehnică, 
fără alte dotări decît cele de 
care dispunea atelierul de robi
nete, fără măcar un singur spe
cialist, doar cu dirzenie și vo
ință patriotică, după 4 ani de 
eforturi și căutări, după renun
țări succesive, cei 200 de mun
citori au reușit să producă un 
tip de tractor care în scurtă 
vreme avea să intre în produc
ție de serie. Un tractor de 8 cai 
putere cu folosință multiplă. 
Asta se întimpla în 1964. Atuncî 
a început dealtfel și construc
ția fabricii de azi. Pe un fost 
maidan, valorificînd materialul 
de la niște cărămidării demola
te s-au construit peste 4 000 me
tri pătrați de hale. Cu forțe 
proprii s-au construit de ase
menea peste 200 utilaje cu pro
fil specific. Tot cu forțe pro
prii s-a reușit instalarea a 7 li
nii de producție și a două benzi 
de automatizare. De la 200, nu
mărul muncitorilor a crescut la 
peste 1100. De la tractorul de 
8 cai putere s-a trecut la trac
torul de 12 C.P. Suprafața de 
producție s-a extins la 30 000 
m.p. Producția anuală a fabri
cii a evoluat spectaculos de la 
300 tractoare în 1965, la peste
7 500 în 1973. Prețul de cost a 
urmat și el un traseu asemănă
tor, dar în sens invers.

Vorbindu-mi despre contribu
ția celor tineri, Fan Shong-ha, 
secretarul Comitetului Uniunii 
Tineretului Comunist din fa
brică, imi destăinuie amănuntul 
că un colectiv de inovație teh
nică a conceput un nou tip de 
tractor, de 30 C.P., în curs de 
experimentare. Fapt în legă
tură cu care imi vorbește dealt
fel și despre ampla acțiune de 
ridicare a calificării desfășurată 
organizat la nivelul întregului 
colectiv. Tehnicienii, promovați 
din rîndul muncitorilor cu expe
riență mai bogată, o jumătate 
de zi, iar restul salariaților cite 
o seară de pregătire tehnică pe 
săptămină.

Născută din inițiativa și pa
siunea unui colectiv de munci- 

tori, Fabrica de tractoare mici 
din Șenian — singura de acest 
fel în provincie — pășește îna
inte prin perseverența și pu
terea de dăruire a aceluiași co
lectiv.

Justețea unor principii nu 
poate fi prin nimic demonstra
tă mai bine decît prin conse
cințele sale practice. După un 
exemplu concret, mă întorc ia
răși la carnetul de reporter în 
care am consemnat discuția cu 
vicepreședintele Comitetului de 
Stat al Planificării și transcriu 
trei detalii dintr-o imagine de 
ansamblu ;

1) După trei cincinale și trei 
ani din al patrulea plan cinci
nal, economia chineză a suferit 
schimbări mari. Industria noas
tră se formează ca un sistem 
care poate furniza instalații și 
utilaje complexe pentru agri
cultură, pentru apărarea țării, 
pentru dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei naționale.

2) Cu producția de cereale și
plante tehnice China își poate 
satisface pe deplin toate necesi
tățile interne ale consumului 
ca și ale industriei. c

3) In numai douăzeci și cinci 
de ani China s-a transformat 
dintr-o țară semifeudală, îna
poiată, săracă, într-un stat so
cialist, realizind pași siguri și 
importanți pe calea prosperită
ții.

NICOLAE ARSENIE

CONSULTĂRILE 
POLITICE 

DE LA ANKARA
Tentativa premierului desem

nat al Turciei, Biilent Ecevit, 
de a realiza o coaliție guverna
mentală intre Partidul Republi
can al Poporului — al cărui pre
ședinte este — și Partidul De
mocratic a eșuat, marți seara, în 
urma neînțelegerii asupra datei 
viitoarelor alegeri generale 
anticipate.

Liderul Partidului Democratic, 
Ferruh Bozbeyli, a declarat pre
sei că formațiunea politică pe 
care o conduce nu este de acord 
cu organizarea alegerilor în 
luna decembrie, așa cum inten
ționează să procedeze P.R.P. Ca 
urmare, Consiliul Executiv al 
P. D. a decis, în unanimitate, 
să nu accepte participarea la 
guvern. La rindul său, Biilent 
Ecevit a menționat, la sfirșitul 
convorbirilor avute cu Bozbeyli. 
că, în condițiile date, refuză să 
formeze o coaliție cu Partidul 
Democratic.

Premierul desemnat l-a infor
mat apoi pe președintele Fahri 
Koriitiirk în legătură cu rezul
tatul negocierilor P.R.P,—P.D.

Citind cercurile politice din 
Ankara, agenția France Presse 
exclude posibilitatea realizării 
unei coaliții numai între parti
dele de dreapta. Pe de altă 
parte, agenția U.P.I. relevă că, 
potrivit declarațiilor unui mem
bru al parlamentului, Ecevit va 
avea de ales între o eventuală 
amînare a alegerilor generale 
pentru primăvara anului 1975 
sau formarea unui cabinet mi
noritar, P.R.P. deținînd 185 de 
locuri din cele 450 ale Adunării 
Naționale.
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