
IProletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Dialogul intre președinții Nicolae Ceaușescu și William R. Tolbert jr. a pus baze 
trainice colaborării prietenești romăno-liberiene, în interesul cauzei 

cooperării, progresului și păcii în lume

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI

REPUBLICII LIBERIA
Solemnitatea semnării Comunicatului comun

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu și președintele Republicii Liberia, William R. Tolbert jr., au semnat, luni dimineață, la București, Comunicatul comun privind vizita șefului statului liberian în România, important document al relațiilor de prietenie și oolaborare româno-libe- riene.Solemnitatea a avut loc la Palatul Republicii, la ora 9,00.După semnare, președinții Nicolae Ceaușescu și William R. Tolbert jr. s-au ielicitat reciproc pentru succesul deplin al convorbirilor de la București, care au constituit o continuare fructuoasă a dialogului la nivel înalt purtat la Monrovia, cu ocazia vizitei președintelui României în Liberia. Cei doi șefi de stat și-au strins mîlnile cu căldură, s-au îmbrățișat prietenește.Asistența a salutat cu vil a- plauze cuvîntările președinților României și Liberiei, care au exprimat dorința comună de a continua și în viitor contactele și convorbirile lor, în scopul a- dîncirii bunelor raporturi existente între România și Liberia, a contribuției comune la cauza prieteniei, păcii și colaborării între toate națiunile lumii.
(Continuare in pag. a lll-a) 
Cuv intui președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Cuvintul președintelui 
William R. Tolbert jr.

Stimate domnule președinte. Domnilor,Doresc să exprim Încă o dat* satisfacția mea, a guvernului ți a poporului român pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare multilateral* dintre România șl Liberia.Vizita dumneavoastr* inRomânia v-a oferit posibilitatea de a cunoaște mai îndeaproape preocupările poporului român, dorința sa de a-și făuri o viață cit mal avansată, bazată pe proprietatea și pe relațiile socialiste, de a-și asigura independența șl bunăstarea ; totodată, ați putut eunoaște dorința României de a dezvolta larg relațiile de colaborare eu toate statele, fără deosebire de ortn- duire socială.Convorbirile pe care le-am avut au dus la identificarea de noi posibilități de colaborare intr-o serie de domenii de activitate, au demonstrat că guvernele țărilor noastre sint a- nimate de dorința de a conlu-era intens pentru soluționarea problemelor internaționale complexe in spiritul colaborării ți Înțelegerii, pentru instaurarea In relațiile dintre state a principiilor egalității, respectului Independenței și suveranității, neamestecului in treburile interne ți avantajului reciproc, ale renunțării la forț* și la amenințarea cu forța.Ața cum se înscrie și In Comunicatul pe care l-am semnat astăzi, țările noastre doreso să participe activ, Împreună eu
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toate statele lumii, indiferent de mărimea lor, la soluționarea marilor probleme internaționale. In interesul tuturor popoarelor, să acționeze pentru lichidarea politicii de dominație Imperialistă, colonialistă, neocolonialist*, pentru respectarea dreptului popoarelor de a fi pedeplin stăpine pe destinele lor. Vizita dumneavoastră, care se încheie astăzi, a constituit un moment nou șl important in dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre România și Liberia.Vă rog să duceți cu dumneavoastră sentimentele de prietenie ale Întregului popor român, față de poporul liberian prieten.Urez ponorului prieten liberian mult* prosperitate ți fericire, iar dumneavoastră, multă sănătate, multe succese in activitatea închinată fericirii poporului liberian și cauzei păcii și colaborării I Sper că ne vom revedea intr-un viitor apropiat. (Aplauze). vieții sociale, o vastă operă constructivă de proporții fără precedent in istoria sa multimUenară, obținînd succese remarcabile în făurirea s,-.?.e- tății socialiste, in dezvoltarea industriei și ■<. i culturii, științei, tehnicii și culturii, in ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc. Astăzi, la cea de-a XXV-a aniversare a pro< >- mării sale, Republica Populară Chineză înfățișează imaginea unui stat socialist puternic șl înfloritor, care se bucură de un larg preș* mu internațional. Victoriile și realizările obținute rle marele popor chinez, rolul activ al Chinei Popi lare pe arena mondială aduc o mare contribute la accentuarea superiorității socialismului m lume, la lupta împotriva imperialismului, coli - nialismului și neocolonialismului, pentru triun - ful păcii și colaborării între popoare.Comuniștii, oamenii muncii din România. » mâți de profunde sentimente de prietenie și solidaritate, urmăresc cu viu interes și simpatie vasta operă constructivă desfășurată de popoi frate chinez și se bucură din toată inima c victoriile și succesele sale.Acordăm o înaltă prețuire relațiilor strînse, tradiționale, de prietenie frățească, solidaritate militantă și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre poporul român și poporul chinez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, întemeiate pe principiile mar- xism-Ieninismului și internaționalismului socialist, caracterizate prin încredere, stimă reciprocă și întrajutorare tovărășească și ne reafirmăm convingerea fermă că ele se vor dezvolta și întări și in viitor în interesul popoarelor și țărilor noastre, al luptei comune împotriva imperialismului. colonialismului și neocolonialismului, al cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.De ziua glorioasei aniversări jubiliare vă adresăm, dragi tovarăși, dumneavoastră, comuniștilor și întregului popor frate chinez urări cordiale de noi și tot mal mari succese în opera de construcție a socialismului, pentru prosperitatea și Înflorirea continuă a Republicii Populara Chineze".

Domnule președinte, mare șl drag prieten,Domnilor,In aceste momente, cind, Împreună cu colegii care m-au însoțit in această vizită, ne pregătim să ne luăm rămas bun de ia dumneavoastră, de la marele dumneavoastră popor, la sfîrșitul acestei vizite de stat in România prietenă, in care ne-am bucurat de ospitalitate generoasă și de toate semnele de atenție mă simt intr-adevăr emoționat.Dorința de a dezvolta relațiile dintre România și Liberia m-a preocupat încă In urmă cu 25 de ani. Această dorință șl-a găsit confirmare cu ocazia primei întilniri pe care am avut-o cu marele popor al României, cu guvernul și cu partidul său, in 19S9, cind v-am vizitat țara intr-o altă calitate. Impresiile pe care le-am căpătat atunci, concluziile Ia care am ajuns cu ocazia acestei vizite, au fost comunicate președintelui de a- tunci al țării mele, domnul Tubman. însă toate acestea pot fi considerate doar momente in Istoria legăturilor româno-libe- riene. Intre timp, au mai avut 

loc și alte contacte, s-au inițiat unele schimburi și relații.Dumneavoastră, domnule președinte, ați fost acela care ați pus piatra unghiulară in relațiile dintre țările noastre cu o- cazia vizitei pe care ați făcut-o in Liberia în martie a acestui an. Această vizită ne-a lăsat o impresie memorabilă, nouă, guvernului, partidului șl poporului țării mele care vă nutresc de atunci întreaga stimă și respectul cel mai înalt. Am hotărît atunci să avem cele mai apropiate relații posibile între Republica Socialistă România și Republica Liberia.Ca răspuns la invitația dumneavoastră, pe care cu amabilitate mi-ați transmis-o cu acel prilej, am efectuat această vizită in România, petrecînd, după prima ei parte oficială, o perioadă de vacanță caro a fost pe cit de odihnitoare pe atit de plină de activitate, de muncă. Am rămas cu impresii puternice șl profunde in legătură cu tot ceea ce am văzut aici șl m* simt inspirat și stimulat acum, cind mă întorc la lucru, im-
(Continuare in pag. a Ul-a)
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ȘEDINȚA
COMITETULUI EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R.
In ziua de 30 septembrie 1974 a avut 

Ioc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a dezbătut pe 
larg propunerile de modificări la pro
iectul legii retribuirii după cantitatea 
și calitatea muncii — modificări rezul
tate ca urmare a discuției publice a 
proiectului legii, precum și din dezba
terea acesteia în cadrul comisiilor 
Marii Adunări Naționale.

Apreciind că modificările aduse legii 
asigură o mai judicioasă aplicare in 
viață a principiilor eticii șl echității so
cialiste în domeniul retribuției oame
nilor muncii, Comitetul Executiv a sta
bilit ca proiectul legii să fie supus spre 
aprobare Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat, de 
asemenea, proiectele legii fondului 
funciar și legii sanitar-veterinare.

Legea fondului funciar pornește de

la necesitatea luării unor măsuri hotă- 
rite de apărare a suprafețelor agricole 
și arabile, de redare în circuitul agricol 
a noi terenuri degradate, de folosire 
rațională și gospodărire judicioasă a 
pămintului — bun al întregului popor.

Legea sanitar-veterinară are în ve
dere perfecționarea activității de pre
venire și combatere a bolilor la ani
male, îmbunătățirea supravegherii sa
nitar-veterinare a producției animalie
re, a circulației șl valorificării aces
teia, creșterea rolului șl răspunderii 
nemijlocite a medicilor veterinari în 
rezolvarea problemelor complexe ale 
zootehniei.

După introducerea observațiilor fă
cute de Comitetul Executiv, proiectele 
de lege vor fi supuse dezbaterii pu
blice și apoi înaintate spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

In cadrul ședinței, Comitetul Execu
tiv a rezolvat și alte probleme ale acti
vității curente în domeniile comerțului 
exterior, turismului, justiției și altele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, in după-amiaza zilei de 30 septembrie, pe Souren Khanami- rian, ministrul turismului din Liban, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Ion Cosma, ministrul turismului.Adresind vii mulțumiri pentru onoarea de a fi primit, ministrul libanez a transmis. tot-; odată. președintelui Nicolae Ceaușescu un cordial salut din partea președintelui Libanului,

„Ștafeta 
hărniciei"„Ștafeta hărniciei" ie intitulează acțiunea lansata recent în satele botoșănene din inițiativa organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist și dedicați Congresului partidului. Pornită din șapte puncte diferite, ea va parcurge șapte trasee, o- prindu-se cite o săptămînă in flecare localitate, unde tinerii vor întreprinde diferite acțiuni patriotice, de larg interes obștesc, pentru înfrumusețarea a- cestor așezări.„Ștafeta hărniciei" se va încheia în ziua de 24 noiembrie, cind vor fi desemnați și fruntașii întrecerii.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, au adresat următoarea telegramă tovarășilor MAO TZEDUN, președintele Comitetului Central ăl Partidului Comunist Chinez, DUN BI-U, președinte ad-interim al Republicii Populare Chineze, CIU DE, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze, CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze :„Cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de la proclamarea Republicii Populare Chineze, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze și poporului frate chinez un salut prietenesc și cele mai calde felicitări. Strălucita încununare a îndelungatei lupte revoluționare plină de eroism și sacrificii, desfășurată de poporul chinez sub conducerea partidului său comunist împotriva vechiului regim de exploatare și asuprire, a dominației imperialiste, pentru eliberare socială și națională, triumful revoluției populare chineze și proclamarea Republicii Populare Chineze reprezintă un eveniment de însemnătate internațională istorică, care a inaugurat o nouă eră în viața și destinele poporului chinez, deschizîndu-i largi perspective pentru valorificarea energiilor sale creatoare, a zdruncinat din temelii pozițiile imperialismului și a modificat substanțial raportul internațional de forțe în favoarea socialismului, progresului și păcii.Devenit liber și stăpîn pe destinele sale, harnicul și talentatul popor chinez, sub conducerea încercată a Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tovarășul Muo Tzedun, a înfăptuit, adinei transformări revoluționar* In toate domeniile

e ministrul 
din LibanSuleiman Frangieh, precum și urări de succese tot mai mari poporului român in întreaga sa activitate creatoare.Președintele Republicii Socialiste România a rugat pe oaspete ca la înapoiere in patrie să transmită un cald salut și cele mai bune urări președintelui Republicii Liban, iar poporului libanez pace, bunăstare și fericire.în convorbirea ce a avut loc cu acest prilej a fost relevată cu satisfacție evoluția ascendentă a bunelor relații existente intre cele două țări, in con-

LA ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI"

Bilanțul unei 
săptămini record

Săptămîna trecută a fost, pentru secția turnătorie, ca de altfel și pentru întreaga întreprindere „Timpuri Noi , săptămîna producțiilor record. Prin ce s-a materializat acest timp de eforturi ? Care sînt realizările tinerilor tumători-formatori, topitori și mezuitori ce argumentează aceste recorduri ? Iată două întrebări, în esență una singură, pe care le-am adresat uteciștilor uneia dintre cele mai importante secții ale întreprinderii.O primă constatare : nici o absență nemotivată. 168 de ore de flux continuu, fără nici o șarjă rebutată. Timpul de lucru,

turismului

formitate cu acordurile și înțelegerile convenite cu prilejul vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu in Liban. în acest context, s-a subliniat că amplificarea colaborării și a schimburilor in toate domeniile de activitate. inclusiv in cel al turismului, deschide perspective tot mai largi intftririi prieteniei Și apropierii dintre cele două țări și popoare, contribuie la promovarea păcii și înțelegerii in lume.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă cordialitate.

ca și materia primă — font», folosite cu maximă eficiență. Prin mai buna organizare a locurilor de muncă, prin golirea completă o oalelor de turnare, prin scurtarea timpului de elaborare a șarjelor s-au economisit, numai în săptămîna trecută, materii prime și materiale în valoare de 30.000 lei, adică peste o zecime din totalul economiilor înregistrate de la începutul anului și pînă în prezent. Atelierul feroase a realizat o depășire a
PAVEL PERFIL

(Continuare In pag. a Ill-a)
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UN ADEVĂR, UN IMPERATIV COMUNIST
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de A- inde cea inte-

aopera 
revoluționară pe care o înfăptuim

întregul sistem de educație socialistă are in vedere formarea omului nou, înaintat, care va edifica, cu brațele și cu mintea, societatea socialistă multilateral dezvoltată. A do- bindi trăsăturile omului înaintat, pe care ii prefigurează proiectul Programului P.C.R., reprezintă pentru tineri valparea unui ideal de viață. Și, firesc, tinerii se întreabă : Cum va fi acest om nou, constructor al unei societăți moderne ? Noțiunea înglobează toate acele valori morale, politice, profesionale, de cultură și etice, ce alcătuiesc un model de viață revoluționar, un om dăruit cu trup și suflet idealurilor socialismului șj comunismului. întregind ideea, proiectul de Program ne oferă, pe măsură ce înaintăm spre comunism, imaginea dispariției treptate a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală, un proces obiectiv condus și dirijat in mod conștient. Marx definea forța de muncă drept o totalitate a aptitudinilor fizice și intelectuale. Deși cele două activități au fost dintotdeauna separate în diviziunea socială a muncii, munca fizică nu poate fi concepută, în actualele condiții de progres tehnic, fără o pregătire intelectuală, fără însușirea unui sistem de cunoștințe. Cum se va realiza această apropiere ?Experiența celor treizeci ani de construcție socialistă ca încă de pe acum cei doi meni ai procesului să nu ireductibili. Apropiereavizibilă, concretă și conținută în înseși realitățile dinamice ale prezentului : un sfert din populația țării învață in sisteme organizate ; învătămîntul generai, mediu si superior a cunoscut o dezvoltare impetuoasă, generalizarea învățămîntului o- bligatoriu de zece clase și, in perspectivă, de 12 clase; sistemul național de perfecționare a calificării cadrelor din toate sectoarele vieții sociale ; peste 20 la sută din totalul lucrătorilor au studii superioare. în chip dialectic, într-o societate care reclamă deopotrivă competența muncitorului, dar și a intelectualului, nu mai putem separa acțiunea de gîndire. efortul mîi- nii de efortul minții. Munca este și ea un limbaj prin care înțelegem și pătrundem realitatea, fie că producem unelte sau idei.Ce implicații sociale și morale are acest proces obiectiv cunoscut și pină acum, dar in condițiile noastre mult accentuat 7 Iată cum gîndește un comunist, Marian Vasile, electrician de motoare, unul din tinerii Uzinei „Electrotehnica".— „Electrotehnica" are două mii de lucrători, majoritatea tineri, toți calificați și chiar cu o Înaltă specializare, mulți aspi- rind la categoriile a V-a și a Vl-a. Producția uzinei este modernă, automatizată. Din toamna aceasta am fost, realmente, asaltați cu cereri de înscriere la liceul seral și la cursurile de subingineri. Eu am terminat

de face ter- fie este

■ - H SB 
criticii

TOȚI TINERII 
UZINEI ÎNVAȚĂ

seralul, dar alți 40 la sută din tinerii uzinei vor urma liceul. Muncitorul ’ de azi se apropie deci mult de intelectualul mîine ca grad de pregătire, cesta cred eu că este sensul care se realizează evoluția la munca fizică Ia lectuală.Producția modernă, mecanizarea, automatizarea și ciberneti- zarea reclamă o altă condiție de muncă, un alt tip de muncitor.

„Așa se face că o uzină ca a noastră, ne spunea Constantin Gavrilă, secretar al organizației U.T.C., o uzină care fabrică aparatură Roentgen sau instalații de sudat cu jet de plasmă schimbă și condiția de lucru, dezvoltă capacitatea intelectuală a muncitorilor. Participarea lor directă la executarea unor operații complexe, la supravegherea unor procese de mare finețe tehnică, unde nu se mai poate acționa numai pe baza deprinderilor fizice, intelectuale înnăscute sau formate printr-o pregătire minimă, solicită, deci, o instruire tehnică continuă".Apropiind munca fizică de munca intelectuală ar trebui, în primul rind, să biruim o prejudecată instalată la unii tineri. „Anual, spunea Andrei Pîrcă- labu. unul din veteranii uzinei, întreprinderea noastră primește contingente de muncă, profesionale postliceale.

MARIAN VASILE, 
electrician de motoare

CONSTANTIN GAVRILA, 
secretar al organizației

ANDREI P1RCALABU, 
șef al biroului personal- 

învățămînt

proaspete de forță absolvenți ai școlii și ai cursurilor în acest cincinal, uzina și-a dublat lucrători, fiind, mediei de vîrstă, nerației tinere.Unii absolvenți de liceu, pregătiți în meseria de electronist sau electrician montator, se socotesc parcă ofensați dacă îmbracă salopeta și îi pui cot la cot cu muncitorii. Bineînțeles, respec- tindu-le calificarea care se exercită neapărat în perimetrul uzinei. Atitudinea izvorăște din- tr-un orgoliu mărunt, infantil. Există însă și o explicație de ordin mai general : te apasă, te umilește ceea ce nu înțelegi.

numărul de sub raportul o uzină a ge- Ce constat ?

Golită de miezul ei creator, de inteligență și demnitate, munca devine, în această accepție, o servitute, o prestație. Tot ce-am realizat noi în această uzină este, dacă vreți, rodul îngemănării dintre gîndirea tehnică șl puterea creatoare a mîinilor".Procesul apropierii dintre munca fizică și intelectuală nu trebuie însă prospectat unilateral, ca și cum s-ar realiza numai prin ridicarea nivelului de cunoștințe tehnico-științifice ale clasei muncitoare. Sigur, acel muncitor multilateral dezvoltat va avea o înaltă calificare profesională, va fi instruit la nivelul științei și tehnologiei, va aspira spre un larg orizont de cultură, conștient fiind de rolul său politic revoluționar în societatea socialistă multilateral dezvoltată. Nu trebuie ignorată nici cealaltă fatetă : faptul că fără a scădea cu nimic nivelul pregătirii de specialitate, dimpotrivă, ridicîndu-1 continuu spre a tine pasul cu cuceririle mondiale, tlnăra intelectualitate tehnică va cunoaște tot mai mult, prin propria sa experiență, exigențele muncii nemijlocite, noblețea efortului fizic. Confrun- tîndu-se cu valorile etice ale colectivității de muncă socialiste se va apropia și de modul de a gîndi șl acționa al clasei muncitoare. în definitiv, omul nou, cu o personalitate multilaterală pe care ne străduim să-1 făurim va Îmbina armonios deprinderile și satisfacțiile muncii productive cu pasiunea creației spirituale.

„In activitatea politico- 
educativă — se scrie in pro
iectul de Program al P.C.R. 
— se va demonstra științific 
netemeinicia concepțiilor idea
liste și limitele altor filozofii".

Iată, așadar, înscrise la loc 
de cinste, de mare răspunde
re, probleme critice de idei. 
Nu critica facilă, de fapt ne
garea fără argumente, nici 
atitudinea nediferențiati, deci 
nedialectică. Cui ar folosi 
substituirea criticii temeinice 
cu o simplă succesiune de nu ? Simplificînd la limită 
critica fără argumente nu co
munică nimic esențial prefu- 
diciind și cunoașterea poziției 
adverse yi perspectivele din 
care se judecă. Așadar, alt
ceva se dorește de la noi, și 
anume o hotărttă, fermă pre
cizare de poziții.

In genere, negativismul 
este nefilozofic, cu atît mai 
mult el este nemarxist, fiind 
nedialectic yi antidialectic. Să 
spui existențialismului, bună
oară, un simplu nu ar servi 
prea puțin, mai exact deloc, 
cunoașterii critice a proble
maticii sale și poziției prin
cipiale marxiste.

Opoziția cere poziție, este 
o regulă elementară a dialo
gului. Iar critica este un dia
log.

Cu spiritul filozofiei mar
xiste, polemic fiind în grad 
radical, deci revoluționar, 
creator prin dialecticitatea sa 
firească, critica nedemonstra-

tioi nu are nimic a faoe. 
Cerința formulată de proiec
tul de Program de a de
monstra științific netemeini
cia concepțiilor idealiste este, 
prin aceasta, singura posibilă 
ca adevăr, și dă șansă siguri 
exercițiului critic, atît a celui 
aplicat idealismului In genere, 
celui contemporan, tn speță, 
ctt și altor filozofii nemarxiste 
— trecute sau actuale — dar 
deschise către materialism, 
dialectică și raționalism. Față 
cu filozofii de acest fel se 
impune nu doar recunoașterea 
meritelor, ci yi evidențierea 
limitelor. Critica nu se toceș
te, astfel, ea capătă doar 
complexitate prin diversifi
carea modalităților sale de 
raportare.

In acest fel, 
fice marxiste i 
dată mai mult 
sa firească,
critica filozofică tn conceptul 
său ideal, de a fi un instru
ment eficace tn înarmarea 
comunistului cu o temeinică 
informație filozofică și 
odată — cu criteriile 
obiective ale evaluării 
complexe și bogate a
fiei, pentru asumarea efectivă, 
multilaterală a propriei sale 
condiții.

Și, prin aceasta, critica fi
lozofică dobindește înalta 
învestitură de act politic, de 
luare de poziție lucidă, 
realistă, constructivă.

criticii filozo- 
se confirmă o 
dialecticitatea 

faptul de a fi

— tot- 
reale, 

istoriei 
filozo-

GH, VLĂDUȚESCU

București
orașul viitorului

U.T.C

LUCIA HOSSU

A

1 inerii întreprinderii „Electrotehnica" montează o instalație de mare finețe tehnică: aparatura 
Roentgen.

Foto: VASILE RANGA

JUDEȚUL BRĂILA
și-a Îndeplinit
PLANUL ANUALîntr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Comitetul județean Brăila al P.C.R. raportează că, Ia 30 septembrie, oamenii muncii din industria acestui județ au îndeplinit planul producției globale industriale pe primii patru ani ai actualului cincinal.încadrîndu-ne cu toată răspunderea și dăruirea comunistă în elanul nestăvilit stimulat de minunata perspectivă prefigurată de documentele Congresului al XI-lea al P.C.R, — se spune în telegramă — intensifi- cind întrecerea socialistă, valorificînd cu pricepere rezervele interne de care dispunem, ne angajăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca pînă la sfîrșitul acestui an să realizăm peste prevederile de plan o producție în valoare de 2 miliarde și jumătate lei.

Palatul Culturii șl Sportului amplasat pe o colină cu o superbă panoramă a Bucureștiului de azi găzduiește o expoziție in care prin planșe, schițe și machete constructorii și arhitecții contemporani ne arată o imagine de principiu a Bucureștiului de mîine. Desigur, toate a- ceste planșe, schițe și machete realizate la scară, cu precizie matematică și cu date tehnice lămuritoare, este departe de a fi numai atit. Este o punte spre viitor. Este un gind superb și îndrăzneț pentru urmași. Este o moștenire pe care o avem de lăsat. Bucureștiul de mîine, așa cum se conturează în aceste planuri este un București gin- dit îndelung, construit cu știința și sufletul, un București pentru oamenii viitorului — așa cum gîndim și construim oamenii viitorului. Va fi un oraș de o mare frumusețe. Va fi un oraș fără umbre. Acoperit de verdeață, va avea ferestre largi prin care să intre culoarea și lumina. Va avea bulevarde ample, spectaculoase, străjuite de edificii monument. Fără risipă. Fără grandomanie, dar cu grandoare. Va exprima — și ne va exprima, pe noi, constructorii — pe ei, beneficiarii. S-a calculat totul, de la viteza de transport pînă la timpul util pentru ’ a privi orașul. Funcționalitatea, principiu fundamental, este înglobată in viziunea filozofică a arhitecturii — principiu fundamental. N-am privit schițele șl machetele probabile ale unui oraș gol. Ci ale unui oraș pentru oameni. Marile artere, monumentalele blocuri de locuințe, parcurile, sălile de sport și de spectacole, edificiile publice șl administrative sînt gîndite compact și unitar, în spiritul Cetății. O cetate a oamenilor, o cetate a oamenilor societății comuniste. Un oraș gîndit ca o Capitală ale cărei artere vitale merg spre Țară, se întorc dinspre țară într-un sistem circu- latoriu pulsînd viu, adevărat și cald, fără stridențe, o Capitală construită pe principiul armoniei. Se va construi mult în sus — lăsînd mai mult loc pămîn- tului verde să respire și să se vadă. Cartiere întregi, roase de pecinginea unui trecut fără glorie vor fi rase complet de pe fața orașului, în locul lor construlndu-se cu o ambiție po-

lemică mari ansambluri arhitecturale în care viața, munca, odihna oamenilor au fost amplasate cu gîndul la liniște, utilitate și frumos. In anul 2 000 orașul va avea probabil 2 260 000 de locuitori. Rata de creștere a populației este preconizată ți- nîndu-se seama de dezvoltarea naturală a orașului, cit și de dezvoltarea întreprinderilor de înaltă tehnicitate care vor cere brațe de muncă. Pentru aceste peste două milioane de oameni Capitala își va deschide larg porțile asigurîndu-le un trai demn de epoca în care ei vor trăi și construi pe pămîntul României. Planul este de perspectivă — și desigur, arhitec- ții care vor construi în anul 1995 îl vor îmbogăți cu propria lor gîndire și fantezie.Cel pe care l-au conceput contemporanii noștri este privit îndelung de locuitorii de astăzi ai Capitalei ca și, de vizitatorii de pretutindeni cu în- cîntare și stimă. Oamenii caută pe planuri propriul lor cartier, casa în care locuiesc acum, discută îndelung și cu însuflețire cum vor arăta toate acestea mîine. Aici va fi un parc, o școală nouă, un edificiu cultural, pe aici va trece metroul. Completează chestionare în care li se cere părerea. Pentru că și de data aceasta, ca întotdeauna cînd Partidul și statul nostru pronun o viziune a viitorului, cetățenii țării își spun cuvîntul. Cuvîntul cetățenilor — asupra Cetății în care vor trăi, vor crește fii, vor gîndi șl vor munci, în deplină libertate șl efervescență spirituală — pe care le pregătim noi, «ici și acum.
SMARANDA JELESCU

Foto: O. PLECAN |

TEATRUL DE PĂPUȘI
DIN CRAIOVA LA UN

SFERT DE VEAC

VIAȚA BATE LA UȘA"
așteaptă corespondențiirimul pas, cel mai important, de trecere la generalizarea treptei întîia de liceu, — sarcină pusă în fața învățămîntului încă la C.C. al P.C.R. din iunie s-a realizat în aceastăPeste 280 000 adoles- promovați ai clasei a au devenit elevi de li-

plenara 1973 — toamnă, cenți, VIII-a,ceu. Pentru învățămînt, evenimentul semnifică o nouă altitudine cucerită în consolidarea u- nei școli care să-și împlinească menirea sa ca factor de progres al societății, ca loc unde se formează omul nou, omul societății socialiste. Se împlinește astfel și un deziderat de înalt umanism, posibil a fi realizat numai într-o societate ca a noastră, socialistă, de egalizare a șanselor tineretului privind a- firmarea în muncă, în profesie, în viața socială.întreg tineretul nostru, la vîrsta de 14—15 ani poate și trebuie să intre în liceu, după cum toți tinerii noștri, așa cum prevăd documentele programa- tioe ale Congresului al XI-lea al partidului, se vor afla în fata obligativității de a deveni baca- laureațil învățămîntului de 12 ani, începlnd din 1980. în aceste condiții, rolul orientării profesionale devine mal complex. Toți absolvenții clasei a VIII-a devin liceeni. Realitatea din a- ceastă vară, cînd s-a constituit primul an al primei trepte de liceu a demonstrat că acum se ridică o nouă problematică pentru această acțiune. în primul rind, pentru că ne aflăm în

fața unei experiențe noi, că nici elevii și nici părinții acestora n-au stăpînit — și poate cif nici acum cei care urmează să devină liceeni nu stăpînesc bine — datele referitoare la liceul generalizat pe prima treaptă. Incit, prima sarcină care, după opinia noastră, se ridică pentru școală — ca și pentru organizația U.T.C. și organizația pionierilor — este de a înlesni adolescenților din ultima clasă gimnazială cunoașterea, in toate deta-

de organizarea liceelor pe tipuri și profile, oferind elevilor posibilitatea ca, de pe această treaptă să se orienteze spre acele domenii de pregătire în care. în viitor, să lucreze ca profesioniști.Mai întîi, sînt cele opt tipuri de liceu în treapta întîi : real, umanist, industrial, agricol și silvic, economic, sanitar, pedagogie, de artă. La rîndu-le, tipurile de liceu slnt diversificate In 24 de profile : real, umanist.

nici un caz vorba de o simplificare a sarcinilor privind acțiunea de orientare școlară și profesională. Adolescentul are nevoie de o îndrumare chiar mai atentă decît pînă acum, pentru ca opțiunea din clasa a VIII-a să fie atît de durabilă Incit, după cei doi ani obligatorii de liceu, el să nu abandoneze profilul ales, ci 6ă-l continue fie tn treapta a doua de liceu, fie In alte forme de pregătire profesională.
ORIENTAREA SPRE PROFESII ÎNCEPE CU

peste 70 Ia sută din promovați! clasei a VIII-a, iar aproximativ 50 la sută din elevi sînt cuprinși în liceele de tip industrial. Curentul de opinie favorabil liceului de specialitate este evident. Totuși, să nu ne bizuim numai' pe acest climat -bun dacă dorim să avem o repartizare echilibrată, de la Început, a tinerilor în profilele liceelor.Se știe, prima treaptă de liceu fiind obligatorie, nu mai presupune un concurs de admi- •

in coloanele ei cu întrebările și frămîntările fiindcă spahiul nu ne-a permis să răspundem miilor de adolescenți și tineri care ni s-au din nou la locul el, de fiecare marți. Rubrica

„Vlața baie la ușă" împlinește aproape cinci ani de existență. Mulți, foarte mulțt tineri „au bătut" la această „ușă" ce se deschidea pentru ei cu o temă capitală : PROFESIA, VIITORUL. Au fost „primiți" lor. Poate nu toți, tuturor sutelor și adresat. O așezămse dorește însă nu numai un spațiu în care să oferim adrese de școli, de facultăți, răspunsuri strict informative. Și pe acestea Ie vom da in continuare, dar e firesc să-I invităm pe cititor să se Încredințeze rubricii cu o problematică mai vastă legată de profesie, cu gînduri care-I preocupă, incit din dialogul cu el să poată trage Învățăminte șl colegii de generație, care n-au curajul să se confeseze, dar au nevoie de sfaturi.Corespondența este așteptată pe adresa ziarului, rubrica „Viața bate la ușă".

Iată că se împlinesc, zile
le acestea, 25 de ani ele cînd 
a luat ființă, la Craiova, un 
teatru ce avea menirea să 
educe, să formeze, prin in
termediul unei arte îndrăgite 
și înțeleasă de copii, pe pre
școlari și școlari: Teatrul de 
păpuși. Desigur, un prilej de 
sărbătoare pentru micii 
spectatori, dar și pentru cei 
care, fără să fie văzuți și, 
de cele mai multe ori, fără 
să fie ctmoscuți, au adus 
bucurie și minunate momente 
de vis și poezie publicului. 
Teatrul de păpuși din Craio
va și-a propus să aniverseze 
cum se cuvine evenimentul: 
pe parcursul a patru zile el 
va oferi micilor săi spectatori 
o serie de manifestări de 
mare frumusețe. Joi, la ora 

adunare 
IU, un 

piesa

Opțiunea pentru profilul liceului
liile sale, a organizării actuale a liceului, a condițiilor pe care îndeplinească elevi de liceu, nenoi
trebuie să Ie pentru a deveni Lucru la care să contribuim și acestei rubrici.Liceul, în concepția este organizat ca un învățămînt unitar, elevilor o pregătire de cultură generală unitară, care să Ie faciliteze, în condiții de șanse egale, opțiunea pentru alte trepte școlare în vederea dobîn- dirii unor profesii. Un asemenea sistem unitar este reflectat

propunem in spațiulde astăzi, sistem de asigurînd

mecanică, electrotehnică, chimie Școlarizarea, chiar In condițiile unui liceu generalizat, nu se face la întîmplare, ci se ține seama de comanda socială, de perspectiva dezvoltării economiei. La noi, în mod firesc, se dezvoltă cu preponderență liceul de specialitate : industrial, agricol, economic, pedagogic etc. întrucît în aceste domenii nevoia de cadre este foarte mare. Dealtfel, încă din acest an procentajele școlarizării arată locul pe care-1 ocupă în contextul liceului profilele amintite : le urmează astăzi, în anul I,

industrială, construcții, metalurgie, prelucrarea lemnului, industrii alimentare, textile și confecții, poligrafie. navigație, informatică, economic, alimentație publică, agricol, mecanică agricolă, îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor, silvicultură șl exploatări forestiere, sanitar, pedagogic, muzică, arte plastice, coregrafie. In unele licee ale țării funcționează și clase cu profil de educație fizică și sport.Iată, dar, că nu poate fi în

tere ; adolescentul devine lloean prin simpla alegere a liceului. Pentru motive lesne de înțeles, numai în cazul, liceelor de artă, pedagogice și al claselor cu profil sportiv au fost prevăzute probe, eliminatorii, de testare a aptitudinilor. Totodată, s-a perfectat un sistem de probe de verificare a cunoștințelor, neeliminatorii, pentru cazurile în care la un liceu se înscriu mai mulți elevi decît cifra sa de școlarizare. Dacă se recurge însă la o bună orientare școlară, apelul la asemenea probe

devine o situație cu totul și cu totul excepțională. Vara aceasta a fost o vară de excepție din acest punct de vedere ; neexis- tind un răgaz suficient pentru o asemenea acțiune de Îndrumare, s-a recurs, poate in prea multe situații, la probe de verificare a cunoștințelor, elevii autosupunindu-se unui efort în plus, cînd, dacă ar fi cunoscut mai bine rețeaua liceală, s-ar fi Îndreptat spre școli care aveau locuri disponibile, lucru care, dealtfel, pină la urmă s-a șt Intimplat. Pentru noul an școlar.

Insă, situația de excepție a fost depășită : există un răgaz de trei trimestre pentru desfășurarea unei ample activități de orientare profesională. Lucrurile trebuie însă gîndite bine de pe acum, planificîndu-se acțiuni dintre cele mai eficace pentru ca pină în trimestrul al treilea, In fiecare școală generală să se cunoască situația opțiunilor tuturor elevilor, iar liceele să știe pe ce efectiv de tineri se bizuie. în rubrica noastră ne propunem să popularizăm pe larg liceele cu profilele lor, să întreținem dialogul tinerilor cu specialiștii pe tema autocunoașterii, asupra profesiilor care li se potrivesc, pentru care posedă însușirile necesare.
LUCREȚIA LUSTIG

18, va avea loc o 
festivă. Apoi, la ora 
spectacol festiv ,_____Ion Talion de Nela Stroescu. 
Ziua de 4 octombrie va fi u- 
na extrem de încărcată: la 
ora 9, va fi jucată piesa De-a Scufița Roșie de Ale
xandra Davidescu; la ora 
10,30, o întîlnire cu elevii 
și cadrele didactice va pri
lejui o discuție pe tema Eroul popular pe scena teatrului de păpuși. Va urma un 
spectacol cu Iancu Jianu 
de Alexandru Mitru șl Aurel 
Tita. La prînz, tn sala de 
expoziții a Naționalului cra- 
iovean se va deschide o ex
poziție cuprinzînd desene ale 
copiilor. Iar la ora 16, în sa
la Teatrului de păpuși, se va 
juca „De-a Scufița Roșie". 
Două spectacole sînt progra
mate pentru 5 octombrie : u- 
nul dat de echipa de păpu
șari a Școlii nr. 29 din Cra
iova ; celălalt, cu piesa Cinci săptămîni în balon de 
Anda Boldur, după cunoscu
tul roman al lui Jules Verne 
(orele 10,30 și, respectiv, 16). 
In 6 octombrie, ultima zi a 
manifestărilor, se va juca Băiețelul și paiața de Ana Uto 
Predescu și Joaca de Ale
xandra Davidescu (orele 10,30 
yi 11.30).

cu
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI REPUBLICII LIBERIA
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Ceremonia plecării COMUNICAT COMUN
privind vizita președintelui Republicii Liberia,

dr. William R. Tolbert jr., în Republica Socialistă România

Vizita oficialii de prietenie în 
țara noastră, întreprinsă la invi
tația președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, de președintele Re
publicii Liberia, William R. 
Tolbert jr., s-a încheiat luni di
mineață, cînd șeful statului libe
rian a părăsit Bucureștiul.

început în primăvara acestui 
an la Monrovia și continuat cu 
succes în Capitala României, dia
logul la nivel înalt româno-libe- 
rian a pus baze trainice colaborării 
prietenești, pe multiple planuri, 
între cele două țări, în interesul 
propășirii lor economice, spre bi
nele și folosul ambelor popoare, 
al cauzei cooperării, progresului 
și păcii în lume. Totodată, timp 
de trei săptămîni, șeful statului 
liberian a avut prilejul să ia 
contact direct cu activitatea și 
preocupările creatoare ale po
porului român, exprimîndu-fi, în 
repetate rînduri, admirația și 
prețuirea față de realizările re
marcabile ale României socialis
te, obținute, sub conducerea pre
ședintelui Nicolas Ceaușescu, pe 
calea dezvoltării rapide a econo
miei și culturii, a bunăstării în
tregii națiuni, a sporirii presti
giului său internațional.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, împodobit 
sărbătorește cu prilejul acestui 
eveniment, cu portretele celor doi 
președinți și drapelele Româ
niei și Liberiei, cu urări în 
limbile română și engleză. „Să 
e dezvolte și să se întărească 
•ietenia dintre popoarele Repu

blicii Socialiste România și Re
publicii Liberia!", „Trăiască pa
cea și prietenia între popoare 1“ 
— seria pe mari pancarte.

SOLEMNITATEA SEMNĂRII 
COMUNICATULUI COMUN

(Urmare din pag. I)în încheierea ceremoniei, cei doi șefi de stat și-au reafirmat satisfacția pentru acordurile și înțelegerile realizate, s-au îmbrățișat din nou cu căldură, închi- nînd o cupă de șampanie pentru dezvoltarea continuă a bunelor relații de prietenie și colaborare statornicite între România și Liberia, pentru pacea și progresul omenirii.La solemnitate au asistat tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, membri și membri
CAMPANIA AGRICOLĂ

Elevii argeșeni 
la recoltare

Locul unde lucrează elevii 1l 
reperăm ușor cu- ajutorul local
nicilor, impresionați și ei de 
prezența activă a celor aproape 
400 de tineri, veniți încă de 
acum două săptămîni să recolteze 
cartofii la ferma legumicolă nr. 
4, Bradu. Sînt 93 hectare — re
coltă hună, pentru sămînță. Pînă 
ieri, (30 septembrie), elevii de la 
Liceul de fizică și matematică 
fi Liceul industrial de chimie, 
din Pitești — aflați în întrecere 
zilnică, recoltaseră peste 50 
hectare. Aportul lor zilnic se 
măsoară în cele 200 kg cartofi 
recoltați de fiecare elev. „Fac 
treabă bună —apreciază șeful

Președintele Nicolae Ceaușescu 
l-a condus pe înaltul oaspete de 
la reședința oficială și pînă la 
aeroport, unde cei doi șefi de 
stat au fost salutați cu însuflețite 
ovații și aplauze de numeroși 
cetățeni, care au manifestat în
delung pentru prietenia româno- 
liberiană, pentru pace și priete
nie între națiuni.

O gardă militară a prezentat 
onorul. In timp ce se intonau 
imnurile de stat ale celor două 
state, au răsunat 21 salve de 
artilerie. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și William R. Tolbert 
jr. au trecut apoi în revistă gar
da militară de onoare.

In continuarea ceremoniei, 
înaltul oaspete liberian și-a luat 
rămas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, de la personalitățile oficia
le române venite la aeroport. — 
membri ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, gene
rali și ofițeri superiori.

Un grup de pionieri a oferit 
flori președinților Nicolae 
Ceaușescu și William R. Tolbert 
jr. Șeful statului liberian și-a 
luat apoi rămas bun de la pri
mul ministru al guvernului ro
mân, Manea Mănescu.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat un 
călduros drum bun președin
telui liberian. Cei doi șefi de stat 
și-au strîns mîinlle prietenește, 
s-au îmbrățișat cu căldură, ex
primîndu-și dorința de a se re
vedea și de a continua rodnicul 
dialog la nivel înalt româno-li- 
berian.

Avionul prezidențial a decolat 
la ora 10,30, escortat de reactoa
re ale forțelor noastre armate.

supleanți ai Comitetului Executiv, secretari al C.C. al P.C.R., miniștri, ambasadorul țării noastre la Monrovia.Au fost de față James T. Phillips, ministrul agriculturii, R. Francis Okai jr., ministru adjunct al afacerilor externe, M. Burleigh Holder, adjunct al ministrului de stat pentru problemele prezidențiale, ambasadorul Liberiei în România, alte persoane oficiale liberiene care l-au însoțit pe președintele William R .Tolbert jr. în vizita sa oficială în țara noastră.

fermei, tînărul inginer Viorel 
Cheșa — recoltează și sortează 
cu multă grijă cartofii. Și ei și 
profesorii sînt interesați să ter
mine cît mai repede". Am no
tat și noi cîteva nume ale ce
lor mal harnici, care lucrau pe 
rînduri la scos, încărcatul și 
descărcatul sacilor din remorcă. 
Doina Antonescu, Jeni Bujor, Ilie 
Fetele, Liviu Bucur, Dumitru 
Dănăiață (Liceul industrial de 
chimie) și Emilia Papon, Viorel 
Vlad, Nicoleta Rădulescu, Au
relia Manole, Cornelia Chiriță 
(Liceul de fizică și matematică). 
Și alături de aceste nume, pe cel 
al tînărului mecanizator Nicolae

Cuvîntul președintelui
William R. Tolbert jr.

(Urmare din pag. 1)preună cu guvernul, partidul și poporul meu.Am semnat împreună o Declarație solemnă comună, am încheiat numeroase acorduri care sînt menite să pună în aplicare principiile înscrise în această Declarație. Aceste documente însă ar rămîne lipsite de sens dacă nu am fi animați de spiritul respectului reciproc și mai ales de hotărirea fermă de a duce Ia îndeplinire toate prevederile lor.V-ați referit, domnule președinte, la principiile care stau Ia baza relațiilor noastre, care formează fundamentul cooperării noastre. Confirm ceea ce ați spus. Doresc să asigur Partidul Comunist Român, guvernul și poporul României că guvernul și poporul liberian, partidul nostru și eu personal vom face tot ce este posibil și rațional pentru a pune in aplicare și a executa întocmai aceste acorduri pe care le-am semnat în baza principiilor Declarației solemne comune. Această hotărîre este fermă pentru mine șl doresc să vă asigur că am certitudinea că ea corespunde interesului real al guvernului, partidului și poporului țării mele : după cum sînt sigur că este și în interesul guvernului, poporului dumneavoastră și al Partidului Comunist Român.Consider că în lumea de astăzi, cu toată complexitatea problemelor cărora trebuie să le facem față, acest tip de relații și de colaborare internațională în care am hotărît să acționăm noi este atît în avantajul nostru reciproc, cît și în interesul general al lumii unice in care trăim. Cred că avem îndatorirea să dovedim lumii că două națiuni, cum sînt cele ale noastre, avînd sisteme politice diferite, dar, în același timp, convingerea fermă in justiție, in respectul suveranității și integrității tuturor națiunilor, in respectarea vieții și demnității umane, în asigurarea dreptății pentru toți oamenii, pot, prin colaborarea lor, să determine o
SEMNAREA UNOR ACORDURILa București au fost semnate, în aceste zile un Aide-Memoire privind cooperarea româno-li- beriană în domeniul agriculturii și un Aide-Memoire referitor la colaborarea în domeniul construcției de mașini și al pregătirii de cadre.Din partea română, docu București, 30 septembrie 1974

Vișinescu, fruntaș în toate 
campaniile, care s-a adaptat bine 
mașinii de recoltat E 649, pentru 
prima dată intrată în producție 
în județul Argeș. „Aportul ele
vilor este prețios și necesar și in 

îmbunătățire a întregii societăți, astfel incit toți oamenii să trăiască în viitor în pace, securitate și prosperitate.Permiteți-mi, mare șl bun prieten, să vă asigur că văd și respect în dumneavoastră unul dintre marii conducători ai lumii de astăzi. Dar, înainte de toate, vă stimez ca un mare om. Am văzut la dumneavoastră dragostea pentru poporul român. Văd că aveți interesele poporului dumneavoastră la inimă. După cum aveți la inimă interesele tuturor popoarelor lumii în vederea Îmbunătățirii și însănătoșirii întregii vieți internaționale. încerc, deci, un sentiment de bucurie și satisfacție deplină în momentul în care vă confirm acum dorința de a acționa in strînsă colaborare cu dumneavoastră și cu toți cei care, ca și dumneavoastră, urmează principiile pe care le-am proclamat.Vă asigur, domnule președinte, că voi relata în mod fidel guvernului, poporului și partidului meu despre Întreaga ospitalitate de care ne-am bucurat în minunata dumneavoastră țară, despre toate semnele de atenție pe care ni le-ați oferit dumneavoastră, domnule președinte, guvernul, partidul șl poporul român in cursul vizitei noastre aici.Doresc să vă asigur că așteptăm cu nerăbdare revenirea dumneavoastră, împreună cu mult stimata doamnă Ceaușescu, în Liberia, într-un loo pe care îl puteți considera o a doua casă a dumneavoastră, în a- ceeași măsură în care și eu consider azi că mă aflu in a doua casă a mea.Personal vă urez multă sănătate, viață lungă și fericire pentru întreaga familie. Guvernului, partidului și poporului român, sub conducerea dumneavoastră dinamică, le doresc un progres tot atit de puternio și in continuare. Doresc ca relațiile dintre România și Liberia să se întărească și să se dezvolte, cum se spune la noi, în lung și in lat șl in toate direcțiile. (Aplauze).
mentele au fost semnate de Angelo Miculescu, ministrul a- griculturii, industriei alimentare și apelor, și, respectiv, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, iar din partea liberiană de James T. Philips, ministrul agriculturii.

zilele următoare", e de părere 
tovarășul Constantin Cerbu, di
rector cu producția horticolă de 
la Întreprinderea de producție 
și industrializarea legumelor și 
fructelor Topoloveni. Așa cum ne 
informează tovarășa Ileana Coț-

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, între 10 și 13 septembrie 1974, dr. William R. Tolbert jr., președintele Republicii Liberia, a efectuat o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, în continuarea vizitei oficiale, președintele Liberiei a petrecut o parte din concediul de odihnă In România, intre 14 șl 30 septembrie 1974.Ca o dovadă a dorinței deosebite de continuare a bunelor relații între guvernele și popoarele României și Liberiei, președintele Republicii Liberia și persoanele care l-au însoțit s-au bucurat de o călduroasă primire la sosirea la București, ca și în cursul vizitelor la uzine, cooperative agricole de producție, Întreprinderi agricole de stat din Constanța șl Brașov, precum și in celelalte locuri pe care le-a vizitat in România.în timpul vizitei, intre președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Liberia, au avut loc convorbiri rodnice și prietenești cu privire la relațiile româno-libe- riene, precum și la principalele probleme internaționale de interes comun. La convorbiri, desfășurate intr-o atmosferă de cordialitate și prietenie, au participat :— din partea română :Manea Mănescu, Dumitru Popescu, Ion Pățan, Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, Aurel Duma, șeful CancelarieiC. C. al P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe ; Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii Socialiste România ; Petra- chi Trofin, ambasadorul Republicii Socialiste România in Republica Liberia.— din partea liberiană :James T. Phillips, ministrul agriculturii ; Edward B. Kesse- lly, ministrul informațiilor, culturii și turismului ; Lafayette K. Morgan, ministru de stat fără portofoliu ; R. Francis Okai jr.. ministru adjunct al afacerilor externe ; M. Burleigh Holder, adjunct al ministrului de stat pentru probleme prezidențiale ; Joseph Graham, ambasadorul Liberiei în Republica Socialistă România ; A. B. Tolbert, ambasador itinerant ; Trohoe Kpargahai, directorul Biroului pentru probleme europene din Ministerul Afacerilor Externe ;D. Dueh Chieh, secretar particular al președintelui.Președintele liberian, dr. William R. Tolbert jr., a felicitat călduros pe președintele Nicolae Ceaușescu pentru realizările remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în cei 30 de ani de la eliberare, pe calea dezvoltării eoonomice, sociale și cultural-științifice. Președintele Liberiei a dat, de asemenea, o inaltă apreciere ți a exprimat deosebita sa stimă pentru politica externă consecventă și clarvăzătoare promovată de România, personal de președintele Nicolae Ceaușescu, in interesul cauzei păcii și cooperării intre națiunile lumii.Președintele României, Nicolae Ceaușescu, a felicitat călduros pe președintele William R. Tolbert jr. pentru succesele importante obținute de Liberia, sub conducerea dinamică a președintelui William R. Tolbert jr., pe calea dezvoltării economice, sociale și culturale a țării, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului liberian, ca și pentru politica externă clară și progresistă promovată de Liberia.Cei doi președinți au subliniat importanța deosebită a Declarației solemne comune, semnată cu prilejul vizitei oficiale de prietenie efectuată în Liberia, intre 3 ți 5 martie 1974, de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu. De asemenea, ei au subliniat importanța Comunicatului comun, a acordurilor și celorlalte instrumente de cooperare încheiate cu ocazia vizitei, docu

leacară, secretar al Comitetului 
județean Argeș al U.T.C., la fer
mele legumicole ale fabricii din 
Topoloveni au lucrat ieri peste 
800 de elevi, alții 1 000 fiind 
prezenți la sortarea legumelor și 

mente care au pus bazele pentru explorarea altor posibilități de conlucrare reciproc avantajoasă.Luînd notă cu adîncă satisfacție de creșterea reprezentării celor două misiuni economice la nivel de ambasadă, precum și de schimbul de ambasadori, ambii președinți au exprimat convingerea că un asemenea pas va contribui la întărirea legăturilor de prietenie statornicite între cele două țări șl popoare.în dorința de a asigura realizarea acordurilor semnate între România și Liberia, ambii președinți au căzut de aoord să se întreprindă de îndată măsuri necesare pentru punerea lor In aplicare. în același timp, ei și-au manifestat hotărirea de a acționa de comun aoord pentru dezvoltarea cooperării economice și industriale între cele două țări în domenii ca : minerit, metalurgie. industrializarea lemnului ți prelucrarea cauciucului natural, în acest context, a fost elaborat un plan concret de acțiune pentru îndeplinirea acordurilor în aceste domenii.în dorința de a contribui la dezvoltarea relațiilor și de a Încuraja contactele între popoarele României și Liberiei, în timpul vizitei s-au semnat acorduri de cooperare tehnico- științifică și culturală. în același timp, cei doi președinți au convenit ca, in baza celor două aoorduri, să se extindă colaborarea și In domeniul pregătirii de cadre, îndeosebi în învăță- mintul profesional și tehnic. De asemenea, ei au căzut de acord să exploreze posibilitățile de a încheia un acord consular.Președintele Nicolae Ceaușescu, în calitatea sa de secretar general al Partidului Comunist Român, și președintele William R. Tolbert jr., în calitatea sa de conducător al Partidului „True Whig'1 din Liberia, au constatat cu deosebită apreciere dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, care contribuie la Întărirea prieteniei dintre cele două țări și popoare, în acest cadru, a fost exprimată dorința de a promova în continuare schimbul de vederi și de experiență între cele două partide. Cei doi președinți au hotărît, intr-un efort continuu de a promova contactele dintre popoarele român și liberian, să încurajeze schimburile de vizite între organizațiile sindicale, de tineret, studenți ți femei.în cadrul schimbului de păreri privind probleme internaționale de interes comun, cel doi președinți au constatat similitudinea punctelor lor de vedere. Ei au exprimat opinia că relațiile dintre națiuni se întemeiază în mod crescînd pe colaborare, cooperare și înțelegere, că se afirmă cu tot mai multă putere voința popoarelor de a-și dezvolta, liber ți independent. fără amestec din afară, sistemul economico-social și politic, că toate statele iubitoare de pace și progresiste, forțele antiimperialiste și opinia publică din întreaga lume trebuie să-și intensifice eforturile împotriva politicii reacționare, colonialiste ți neocolonialiste, de dominație și asuprire.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele William R. Tolbert jr. au subliniat că toate națiunile, mici sau mari, trebuie să participe activ la examinarea tuturor problemelor care privesc pacea și securitatea internațională și, de asemenea, sâ participe la soluționarea diferendelor internaționale prin mijloace pașnice. Cei doi președinți au subliniat necesitatea ca relațiile dintre națiuni să se bazeze pe respectarea și punerea in practică a principiilor universal acceptate ale dreptului internațional : deplina egalitate în drepturi, respectarea strictă a independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne ale altor națiuni, renunțarea la forță și. la amenințarea cu forța, so- ■ luționarea diferendelor prin tratative.în legătură cu situația din Africa, cei doi șefi de stat au 
NICOLAE CEAUȘESCU
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fructelor în centrele specializate. 
La Întreprinderea frigorifică Pi
tești semnează în catalogul hăr
niciei 100 eleve de la „Zinca Go- 
lescu".

V. RAVESCU 

dat o apreciere pozitivă rolului important jucat de statele africane în găsirea de soluții pentru problemele internaționale, în promovarea păcii, înțelegerii și cooperării între națiuni. Ei au apreciat, de asemenea, activitatea Organizației Unității Africane în lupta împotriva rasismului, apartheid-ului, colonialismului, neooolonialismulul și tuturor formelor de asuprire ți exploatare.Președintele William R. Tolbert jr. a dat o înaltă apreciere sprijinului acordat constant de Republica Socialistă România popoarelor africane pentru eliberarea lor națională. Republica Socialistă România șl Republica Liberia au fost de acord să continue să sprijine lupta de eliberare națională pe Întregul continent african.Cei doi președinți oonslderă că lichidarea completă a colonialismului și neocolonlalismulul reprezintă unul din obiectivele fundamentale ale contemporaneității șl au evidențiat necesitatea aplicării prevederilor Declarației O.N.U. cu privire la acordarea independenței țărilor ți popoarelor coloniale ți a rezoluțiilor referitoare la decolonizare, suprimarea șl eliminarea apartheid-ului. România ți Liberia vor acorda în continuare sprijin moral, politic șl material popoarelor din Namibia și Zimbabwe, care luptă pentru eliberarea și independența lor națională, precum și poporului din Africa de Sud, care luptă împotriva discriminării rasiale.Referitor la Guineea-Bissau cei doi președinți au salutat cu satisfacție acordul încheiat la Alger între reprezentanții P.A.I.G.C. și ai guvernului portughez, în baza căruia, la 10 septembrie 1974, Portugalia a recunoscut Republica Guineea- Bissau ca stat suveran. Ei au salutat, de asemenea, cu satisfacție acordul ’încheiat Ia 7 septembrie 1974, la Lusaka, intre Frontul de Eliberare din Mozambic.și guvernul portughez privind independența Mozambi- cului.Președintele Nicolae Ceaușescu ți președintele William R. Tolbert jr. au subliniat importanța Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. Ei au exprimat speranța că a- ceastă conferință va duce la intensificarea cooperării intre țările europene și la garantarea dreptului fiecărui stat european să-și organizeze viața fără nici un fel de amestec din afară. Ei au apreciat că realizarea obiectivelor securității și cooperării în Europa va contribui la pacea internațională șl securitatea in lume.Președintele William R. Tolbert jr. a apreciat rolul României în transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, liniștii, prieteniei! și colaborării.Președintele Nicolae Ceaușescu a apreciat eforturile președintelui William R. Tolbert jr. de a dezvolta bune relații și cooperarea cu națiunile comunității vest-africane.în legătură cu situația din Cipru, cei doi președinți au declarat ferm că independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Cipru trebuie respectate, că problemele trebuie soluționate prin mijloace pașnice, că toate trupele străine trebuie retrase din Cipru și că tuturor cetățenilor ciprioți, indiferent de naționalitate, trebuie să li se acorde efe- plinâ egalitate în drepturi.în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, cei doi președinți. apreciind acordurile de dezangajare militară dintre E- gipt și Israel și dintre Siria și Israel ca un pas spre reglementarea justă a conflictului, au remarcat că situația din regiune continuă să fie instabilă. în legătură cu aceasta, ei au fost de acord că o pace justă șl trainică în Orientul Mijlociu poate fi realizată prin îndeplinirea Rezoluției 242 a Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, adică prin retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate din anul 1967. prin a- sigurarea suveranității națio

(Urmare din pag. I) planului cu peste 12 tone fontă de cea mai bună calitate. Printre fruntașii săptămînii trecute, care au fost mai numeroși decît în oricare altă săptămînă de lucru de pînă acum, am întîlnit pe topitorul Ion Dicu (3 tone de metal economisit în valoare de peste 3 000 lei), Vasile Duca și Lascăr Ivănică (turnători-for- matori), Ioana Lazăr (mezuitoa- re), Mihai Băițan, care și săptă- mîna trecută a deținut recordul de cel mai bun turnător-forma- tor (45 la sută depășire față de norma zilnică de producție) și alții.Rezultate deosebite au obținut și tinerii de la atelierul turnătorie neferoase. Printr-o dozare mai precisă a amestecului pentru cuptor, precum și prin scurtarea timpului de elaborare a șarjelor, Paul Dibuș și Vasile Di

nale și a integrității fiecărui stat din regiune, prin rezolvarea justă a problemei palestiniene. în același timp, cei doi președinți și-au exprimat speranța că negocierile de la Geneva privind criza din Orientul Mijlociu vor fi reluate cît mal curind posibil, cu participarea tuturor părților interesate.Referitor la Indochina, cel doi președinți au subliniat necesitatea de a depune eforturi mai mari în vederea îndeplinirii a- cordurilor de la Paris cu privire la Vietnam. Ei și-au exprimat speranța că Îndeplinirea acordurilor de la Paris nu, numai că va pune capăt definitiv conflictului, dar va ajuta, de asemenea, popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian să-și rezolve problemele lor de-sine- stătător, fără vreun amestec din afară.Considerând că problema subdezvoltării are profunde consecințe asupra întregii evoluții a vieții internaționale, cei doi președinți au subliniat necesitatea existenței unor principii e- chitabile la baza relațiilor economice dintre țările dezvoltate și țările in curs de dezvoltare. Ei consideră că aceasta va contribui la asigurarea unul raport just Intre prețurile materiilor prime și prețurile produselor industriale, accesul nestingherit la tehnica modernă ții la realizările științei contemporane, în vederea asigurării unei dezvoltări mai rapide a țărilor rămasa în urmă. Cei doi președinți au declarat că vor acționa pentru instaurarea unei noi ordini e- conomice în lume, bazată pe echitate și justiție Internațională.Președintele Nicolae Ceaușescu ți președintele William R. Tolbert jr. au subliniat importanța deosebită pe care țările lor o acordă Organizației Națiunilor . Unite și creșterii rolului ei în reglementarea diferendelor internaționale, în aplicarea principiilor dreptului internațional ți în crearea unui climat de pace ți securitate internațională.Cei doi președinți au subliniat necesitatea ca toți membrii Organizației Națiunilor Unite să-și aducă contribuția la creșterea eficienței organizației. în ceea ce-i privește, ei au exprimat hotărirea statelor lor de a acționa pentru întărirea O.N.U. pe toate căile și prin toate mijloacele posibile.Cei doi președinți au fost de părere că pacea ți securitatea pot fi asigurate mai rapid dacă se întreprind acțiuni pentru încetarea cursei înarmărilor — în primul rind a înarmării nucleare, încetarea dezvoltării arsenalului nuclear, reducerea cheltuielilor militare, desființarea bazelor militare străine, retragerea trupelor de pe teritoriile altor state și reducerea trupelor naționale. Ei sînt de părere că dacă numeroasele resurse materiale și umane angajate in cursa înarmărilor ar fi redistribuite în scopul dezvoltării economice, nivelul de trai al omenirii ar fi .substanțial îmbunătățit și, în același timp, s-ar contribui la îmbunătățirea climatului din cadrul comunității internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele William R. Tolbert jr. au subliniat că vizita în Republica Socialistă România este reciproc avantajoasă ambelor țâri. Ea a contribuit intr-o însemnată măsură la întărirea relațiilor existente între Republica Socialistă România $ Republica Liberia, a dat un nou imbold îndeplinirii acordurilor încheiate intre cele două țări și a deschis noi căi in explorarea unor noi domenii de interes reciproc și cooperare.Președintele William R. Tolbert jr., în numele suitei sale și în numele său personal, a exprimat mulțumiri foarte călduroase și profunda sa apreciere pentru calda ospitalitate ce i-a fost acordată cu generozitate lui și suitei sale în timpul vizitei de către președintele Nicolae Ceaușescu, de guvernul român și de bravul popor al Republicii Socialiste România.

ma au realizat o economie la materia primă în valoare de aproape 5 000 lei.Însumînd toate realizările celor 56 de tineri din secție, rezultă că : timpul de lucru a fost utilizat în proporție de aproape 100 la sută ; economiile de materii prime și materiale s-au ridicat la 35 000 lei; a fost înregistrat un record în depășirea normelor de lucru (Mihai Băițan, 45 la sută).— N-aș vrea însă să se înțeleagă, avea să ne spună mai tîrziu inginerul Virgil Ioniță, locțiitorul secretarului comitetului U.T.C. pe întreprindere, că această săptămînă record va fi singura din acest an, ci, ea constituie doar un precedent pentru viitoarele realizări sperăm mai substanțiale la care s-au angajat tinerii din întreaga întreprindere, din toate secțiile de producție.
Yțfrjn-
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PVănchetă/internațională de CAROL ROMAN

SABURO OKITORenumitul savant japonez s-a născut în anul 1914. Termină strălucit studii inginerești și e- conomice Ia Universitatea din Tokyo. Un timp funcționează ca director general al Biroului de planificare a economiei japoneze și participă la pregătirea „Planului de dezvoltare viitoare a Japoniei" conceput în anul 1960. In același timp a fost numit în postul de președinte al Centrului Japonez de Cercetări Economice.Expert al O.N.U., autor a numeroase cărți privitoare la economia japoneză și la dezvoltarea economică asiatică, în anul 1971 a primit premiul „Ramon Magsaysay" pentru înțelegere internațională.CERUL NU SE ATINGEDINTR-UN SINGUR SALT
de SABURO OKITO

Din diversitatea de posibilități tematice pe care o oferă această anchetă internațională referitoare la ascensiunea colectivă a oamenilor înspre perfecțiune m-aș referi la un singur aspect : cu ce calități omenești trebuie „asigurat" un tînăr pentru drumul viefii pe care are de gind să se înalțe.înainte de toate aș dori să cunoașteți despre mine că de numeroși ani desfășor activitate pe tărîmul dezvoltării economice a țării mele, Japonia. între alte însărcinări avînd-o și pe aceea de președinte al Centrului Japonez de Studii Economice. Activitatea mea este strîns legată de ceea ce aș denumi „planificarea" existentă în economia japoneză — și care trebuie să ducă la raționalitate, stimulare, perspectivă — cu ajutorul căreia ne făurim necontenit noi ținte de atins, finind seama de fluxul și complexitatea situațiilor de structură și conjunctură cu care ne interferăm neîncetat.Vă voi vorbi astăzi, într-o anume ordine, de acele trăsături fundamentale pe care socotesc că trebuie să le aibă orice tînăr pentru a se. împlini. Sînt convins că nu exprim decît o mentalitate și o psihologie japoneză, că mă exprim pe mine și de aceea n-am pretenția ca cele relatate să aibă sferă absolută de aplicabilitate umană.în același imp însă sînt convins că parte din elementele exprimate de mine sînt conținute in orice concept educativ pozitiv ce-și propune să formeze oameni de acțiune, lucizi, conștienți de înălțimea piscului dar și de ceilalți, împreună cu care înaintează. Cele exprimate de mine rezultă din experiența pe care o avem în genere în înaintarea noastră în secol, sub aspectul reușitelor economice, de organizare și de civilizație. Nimeni nu trebuie să ne copieze, însă trebuie să sc țină seama de ceea ce am realizat noi. Acestea sînt de altfel și primele cuvinte cu care începem, de obicei, ciclul de expuneri în fața tinerelor cadre de experțj din domeniul economiei, bancar și financiar, statistic și prospectiv.1. Ochiul modest vede mai bine și mai departe...Modestia îți oferă marea favoare de a putea evalua lucrurile în datele lor firești. Ea nu deschide făgaș nici exagerațiunilor, nici ambițiilor deșarte și nici activităților inutile. Dacă stăm să ne gindim secretul lucidității îl aflăm în această modestie, tipar și acțiune, stare de spirit și comportament individual.A trăi modest, a te purta ca atare — aceasta este însăși legea morală fundamentală care guvernează viața noastră. Cei ce ne vizitează Ia noi acasă, după ce au încercat să ne cunoască vor constata această trăsătură, pretutindeni, in ipostaza cotidiană ca și în cea istorică. Fastul desuet, opulența debordantă, extravaganța șocantă sînt aspecte mai puțin cunoscute pe arhipelagul nostru. Dealtfel încă de mult fondatorul orașului Edo — străvechiul Tokyo — Ieyasu Tokugawa, la capătul unei vieți simple, modeste, ne-a lăsat moștenire perceptul său preferat : „Privește orice fel de extravagantă ca pe un inamic al tău".Toate acestea fac parte din învățămintele aflate de copiii noștri de îndată ce pășesc pragul școlii și care, treptat, odată cu înaintarea în vîrstă și în viață, devin convingeri, după cum se vede la tot pasul.2. Politețea este înscrisă în firea omenească...Omul nu este nici un „hikkari" (tren ultrarapid) și nici un „chikaotetsu" (metrou ultrarapid) care gonesc besmetic pe șinele lor, cu viteze uluitoare, programați extrem. în concepția noastră strămoșească, continuată asiduu de contemporaneitate, omul este o făptură delicată și sensibilă care trăiește printre semeni. De aceea nu trebuie, să uităm de politețe ca de fata comportărilor noastre cu ceilalți, ca de miezul gesturilor și actelor noastre curente.Ne învățăm copiii, de mici, să-și respecte vecinul de casă, de stradă, colegii de clasă ori de școală, profesorii, părinții, rudele. Zîmbetul de pe chip, întîlnit atît de frecvent, exprimă gîndul bun către cel din afară, chiar dacă în interior se produc mari frămîntări sufletești. Politețea exprimă un altruism al individului. fără de care n-ar putea trăi ca ființă umană respectată.Și nu cred că întimplător cea mai înaltă floare din orice glastră înfrumusețată după stilul Sogetsu, Ikebana ori Ikenobo este „shin" — omul cu năzuințele sale. Este o expresie sintetică a implicației omului în existență, sub forma sa cea mai luminoasă și expresivă.3. Performanța ta ține de mărimea tenacității tale.»Mi s-a Intimplat, nu odată, să aflu părerea potrivit căreia performanța Înseamnă fie un țel impresionant, fie o ambiție la fel de mare. După mine aceste idei sînt adevărate in măsura în oare se înțelege perfect locul tenacității în cadrul lucrului social. înainte de toate acestea înseamnă o muncă desfășurată metodic, sistematic și energic. Perseverența și disciplina în atingerea scopului sint necesare deopotrivă cu acordarea efortului, care oreează cadrul de aplicație al tenacității.Orice țel, oricit de înalt ori de omenesc ar fi, după părerea mea, nu reprezintă altceva decît o idee frumoasă dacă nu știe să opereze intr-un sistem reglat de plrghii și mecanisme sociale eficiente, dirijate cu tenacitate. Chiar și in mult discutata problemă a populației globului, soluția pe care o adoptă un guvern ori altul nu Înseamnă mare lucru, decît în măsura in care tenacitatea in transpunerea in viață nu apare cu evidență. O națiune în plină dezvoltare economică este firesc să aibă mai mare nevoie de forță de muncă decit una anchilozată, stagnantă. Națiițnils dinamice, in plin efort de a se depăși lșl pun mai puțin problemele creșterii populației cit manifestă grijă pentru dezvoltarea economico-eoclală cu antrenarea întregului potențial uman in circuitul creativ.
4. In timpul urcușului au te pierde pe tino Însuți.»Pentru că ml se pare firesc ca atunci cind pornești la un drum Bă vrei neapărat ca și tu, alături de ceilalți, să ajungi la un capăt Participarea ta la acțiunea comună trebuie să te implice in sensul îmbogățirii tale spirituale și sufletești și nu al secătuirii tale de valorile Inițiale cu care ai pornit la drum. Este un gind derivînd din practica economică șl socială desfășurată mai cu seamă in ultimii SO de ani al țării mele. Sintem convinși că experiența Occidentului ne-a creat orizonturi șl planuri de acțiune nemaicunoscute in arhipelag. Modernizarea am început s-o aducem in toate domeniile de activitate umană. Economia s-a dezvoltat intens, Industria cu componentele ei tehnice și funcționale le-am adaptat la necesitățile epocii. N-am uitat însă nici o clipă că nu trebuie să devenim o copie a nimănui. Am încercat să ne păstrăm tradițiile, obișnuințele și, în genere, tot ceea ce ne delimitează a fi „japonezi", majoritatea influențelor din afară atlngînd un nivel de unde n-ar mai putea înainta.Evident, noi nu mai sintem ca la începutul epocii noastre de modernizare, Melji, însă în spiritul șl specificul nostru am rămas aceiași. Pentru că o națiune poate progresa, însă nu-și poate abandona niciodată identitatea dacă minți luminate gradează bine procesul evolutiv în cadrul matcii și al entității naționale.îmi voi Încheia gîndurile mele printr-un vechi proverb : „Cerul nu se atinge dintr-un singur salt". Așa este și cu oamenii tineri porniți în escaladă. înălțimile lor, fie Everest ori Fuji, pot fi atinse doar după un șir repetat de încercări. Pentru aceasta ei trebuie să înțeleagă că printre virtuțile care le dețin trebuie să se afle neapărat modestia, comportamentul ales față de ceilalți, tenacitatea și propriul lor spirit, mereu împrospătat...

GT DE ATRACTIVE SÎNT

ACȚIUNILE CLUBULUI ?
S-a discutat în nenumărate rinduri despre menirea cluburilor tineretului, a cluburilor din întreprinderi sau a căminelor culturale: aceea de a atrage un numeros public prin activi;- tăți capabile să învețe tinerii participînd la ceea ce învață. Acolo unde s-a reușit, reiese că lucrul acesta s-a datorat în bună măsură și unor directori, unor metodiști. activiști culturali buni, pasionați animatori at vieții cultural-educative și politice a tineretului. Dar nu e mai ptțțin adevărat că în multe locuri 'tinerii se mulțumesc încă să rămînă simpli asistenți, doar spectatori ai acțiunilor incluse în planul de activitate. După cum se știe, cluburile tineretului, cele din întreprinderi și căminele culturale au luat ființă pentru a deveni centre puternice în care uteciștii să participe activ și nu doar ca auditori, în care ei înșiși să desfășoare întreaga activitate politică, cultural-educativă, bineînțeles, cu sprijinul cadrelor de conducere ale cluburilor respective, al activiștilor U.T.C. Ideea de a colabora cu cei cărora le sânt destinate acțiunile este insă pentru unii activiști culturali atît de vagă Incit supremul argument al unei oare- cari conlucrări este termenul „ne-am consultat cu câțiva tineri". Cum, cînd, ce s-a realizat în urma „consultării" este, de obicei, greu de stabilit.în sectorul 4 al Capitalei, și nu numai în el, clubul T 4 a devenit, datorită activității depuse în ultimii trei ani. umil cunoscut și frecventat de tineri. Zilnic au loc manifestări și, ca o dovadă in plus a preocupărilor pentru realizarea unui program cit mai variat, s-a trecut la profilarea fiecărei zile a săp- tămînii. De pildă, marțea poartă titlul generic: „Lyceum", iar tematica ei este : „Elevul de azi — cetățeanul de mîine". în ciclul „Tribuna discuțiilor interesante" s-a vorbit de multe ori despre profesiile viitorului, despre problemele practicii în producție, despre o serie de chestiuni de etică cetățenească. S-au făcut „zile ale tînărului angajat" unde uteciștii de la I.O.R., Timpuri Noi. Construcții au venit și au discutat cu ingineri, tehnicieni, profesori. Nu rareori sânt invitați scriitori, artiști, oameni de cultură, care răspund întrebărilor celor pre- zenți. De asemenea, ansamblul folcloric și corul, în al cărui repertoriu se înscriu cîntece patriotice, de muncă. grupul vocal și brigada artistică de a- gitație, formația de muzică ușoară si cea de teatru dau spectacole frecvent, atît în sala clubului, cit și în întreprinderile și instituțiile din sector. O privire aruncată peste planurile lunare de activități lasă impresia unei reale preocupări a cadrelor din club de a face din acesta un lăcaș primitor. în care fiecare tînăr să poată găsi o manifestare care să-1 intereseze. Și totuși, nu am întîlnit în dreptul nici uneia dintre manifestări specificarea : „Răspund uteciștii de la întreprinderea...". După părerea tovarășului Ion Stanciu Stănciulescu, directorul clubului, acesta nu-și va îndeplini menirea decît a- tund cînd în jurul lui se vor strînge tinerii care vor realiza și participa la o mare parte a activităților. O primă încercare a și fost făcută. „Am mers în întreprinderi — ne-a spus tovarășul director — și am vorbit cu uteciștii din dorința de a forma pe lingă club un cerc cit mai larg de prieteni ai lui. Dar dacă unii secretari de organizații U.T.C. se arată receptivi, multi dintre ei înțeleg doar cu greu că ei și colegii lor e necesar să devină din simpli spectatori organizatori al manifestărilor din propriile lor cluburi". Noi am spune că este necesar ca o bună parte din munca activistului de

la casa de cultură să se desfășoare în Întreprinderi, în organizații. Nu este suficientă o singură consultare.Firesc ar fi ca in cluburile din întreprinderi lucrurile să stea mai bine. Aici tinerii sânt mai la ei acasă, își pot organiza mal direct, mai repede, acțiunile pe care le doresc. Dar... La Electrotehnica, unde organizația numără 700 de uteciști, singura manifestare pe care tinerii țin s-o realizeze singuri este „Joia tineretului", seara de dans. Aici credem că se simte nevoia ca o mină de oameni
ANCHETA■:'G- • ■' :■ ’.v '
NOASTRA■?calificați să ridice nivelul general al acțiunilor, să propună manifestări culturale atractive, capabile să le arate tinerilor că au cu adevărat de ce să vină la olub. Sarcina de a face seri tematice, de exemplu, nu rezolvă de la sine inerția, «laba frecventă, faptul că tinerii ocolesc clubul. Deci, mai lntli, «ă facem din el un loc atractiv.La căminul cultural Braga- dlru se întîlnesc aproape zilnic majoritatea tinerilor din comună. Fie că joacă tenis de masă sau ascultă o conferință pe teme juridice, fie că vizionează programul la televizor sau ascultă o expunere despre portul popular românesc, fie că urmăresc programul brigăzii artistice de agitație sau al orchestrei de muzică ușoară, fie că vin doar să stea de vorbă unii cu alții, ei sînt publicul constant al căminului. S-ar părea că lucrurile se întîmplă așa cum ne declarau și Ion Grigore, directorul căminului cultural, și Ion

Stanciu, secretarul comitetului comunal U.T.C., adjunct al directorului : „noi numai cu tinerii organizăm acțiunile". Foarte frumos. Numai că la o analiză a planului de activități pe luna septembrie a reieșit că o singură acțiune era inițiată de tineri: vizita la EREN ’74. Așa cum, din ianuarie și pînă acum, doar o întîlnire cu realizatorii filmelor „Felix și Otilia" și alta cu „Veronica se întoarce" mal fuseseră cerute de uteciști.
★S-a încetățenit în multe locuri obișnuința, cu totul neavenită, ca directorii de cluburi, metodiștii, ca și unii secretari U.T.C. să gîndeescă, Bă propună și să realizeze ei singuri planurile de activitate în cluburi și cămine. Trebuie să spunem deschis că din cauza aceasta programele suferă adeseori de lipsă de imaginație și de atractl- vitate, au un nivel scăzut. Programele nu sînt atractive M prea puțini factori cu răspunderi în acest sens își pun a- ceastă problemă, ca și cum conținutul major, ideile profunde n-ar trebui să fie atractive, interesant expuse. Noi nu credem că un club trebuie să raporteze că •-* ocupat de toate, d mal ales cum a atras tinerii la cî- teva manifestări bune, adevărate. atrăgătoare. Punem a- ceastă chestiune în fața activiștilor, secretarilor U.T.C., activului din cluburi. Nu ne trebuie aici, la cluburi, acțiuni formale, conferințe anoste pe care nu le ascultă nimeni, distracție cu lingurița educativă, ci mai multă fantezie, mai insistent apel la cei pricepuțl, la oameni cu idei. Și. firește, nu doar consultarea formală a părerii tinerilor. ci descoperirea preferințelor Și ideilor, prin metode ce nu pot fi Împrumutate sau recomandate prin buletine oficiale.

MIRUNA IONESCU

La Sala Dalles:

Expoziția Constantin Lucaci
Sculptorul Constantin Lucaci ajunge, astăzi, la o viziune sintetică, în accepțiunea modernă a conceptului. Asta vrea să însemne că opera nu se definește tradițional, printr-o sinteză no- țională (simbolism'), ori numai printr-o strictă sinteză a formelor (raporturi volumetrice), ci se impune, în primul rind, ca o structură sincretică, unde lumina, mișcarea, dialogul for- mă-spațiu sint termeni cu egală importanță, în configurarea a- cesteia. îl știam pe autor un adept al formelor statice. Regăsim, acum un artist fascinat de mișcare. De mișcarea fie de ordin mecanic (forme ce se rotesc prin acțiunea unul meca

nism, jeturi de apă ale fîntîni- lor), fie numai potențială, sugerată de linia convulsivă a curbelor, de ritmica sacadată a detaliilor, ori de polisarea suprafețelor ce răsfrîng, asemeni oglinzilor, imaginea lumii exterioare. Nu facem o metaforă cînd spunem că lucrările lui Constantin Lucaci sînt, de fapt, nenumărate oglinzi convexe și concave, în care imaginea reală apare și se estompează, se dilată și se contractă continuu.Un Parmigiano ar cerceta curios acest „labirint optic", întruchipare sul-generis, peste timp, a celebrului „cabinet de oglinzi" Închipuit de către Leonardo. „A vedea lumea în

Finalitatea educativă a umorului
O discufie asupra celui de al 

Ill-lea Festival al umorului ca
re s-a desfășurat recent la Vas
lui (19—21 septembrie a.c.) de
pășește prin implicafii obiectul 
ei imediat. Dependența de text, 
in succesul sau insuccesul artis
tului amator, este, poate, mai ma
re decît a acelui profesionist. 
Dacă cel din urmă poate înviora 
textul fad nu numai prin talent, 
dar și prin ceea ce am fi ten
tați să numim „abilitate profesio
nală" (termenul nu implică ni
mic peiorativ în sine), artistul a- 
mator cel mai adesea prinde via
ță și-și poate pune în relief cali
tățile native, cînd textul i-o per
mite: invers, va furniza o inter
pretare ratată în cazul unui text 
ratat. La recenta ediție a festi
valului umorului am. putut re
marca cîteva monoloage, frag
mente de program etc. de incon
testabilă reușită. Semnificativ 
este faptul că mai totdeauna ni
velul interpretărilor a fost ridi
cat, atunci cînd textele s-au pla
sat la un anume nivel valoric. 
Astfel, un program foarte bun a 
fost susținut de brigada artistică a întreprinderii de prelucrare a lemnului Pitești. Calitatea in
terpretării datorită în primul 
rînd textelor prezentate a păs
trat programul acestei brigăzi la 
o cotă ridicată. Îndeosebi s-a 
distins artistul amator Ch. Io- nescu, un interpret vivace al 
unui monolog inteligent compus 
(„Inovația"), o satiră sprintenă, 
lipsită de ostentație moralizatoa
re, dar energică, a birocrației, tn 
genere, repetăm, reușitele din

programele oferite de brigăzile 
artistice de agitație au avut o 
adresă socială precisă, o anume 
„încărcătură" tematică, atît de 
necesară în ciuda unor prejude
căți — și în cazul umorului. 
Semnalăm în acest sens și pro
gramul brigăzii întreprinderii de transporturi București, distinsă cu 
premiul I. Județul Dîmbovița a 
fost prezent la festivalul umoru
lui prin brigada artistică de agi

Vn participant la concurs, din 
județul Bistrița Nasăud, de pil
dă, s-a produs într-un număr ce 
se lungea amenințător, produ
când o plictiseală suportată cu 
stoicism de juriu și de public. 
Actorul a apărut cu un kilome
tric sul de hîrtie, din care a în
ceput să citească fără grabă și 
fără suflet „maxime" și „epigra
me" incapabile de a provoca un 
zîmbet. Iată două „exemple" :

însemnări despre festivalul 
umorului de la Vaslui

tație a întreprinderii de utilaj chimic Găești. Și programul a- 
cestei brigăzi a provocat în an
samblu o impresie pozitivă, ge
nerată de interpretări dinamice, 
inspirate, ale unor texte de bună 
calitate, punctul de rezistență 
constituindu-l un montaj realizat 
pe baza unor fragmente din vo
lumul Ieșirea din labirint de Dumitru Popescu.

Festivalul a furnizat însă 
și din păcate cu priso
sință aspecte nereușite, ba 
chiar fără nici un interes artistic. 
Nivelul interpretării s-a resimțit 
în sens negativ în cazul unor 
bucăți umoristice cu o „țintă" 
minoră. Încă o dată s-a remar
cat dependența între valoarea 
textului și valoarea interpretării.

„Dacă Iulius Cezar a ajuns mare imperator, probabil că mama sa nu l-a adus pe lume prin operație cezariană", „Dacă Baba Dochia purta 7 cojoace înseamnă că era o femeie foarte frigidă".
Foarte adesea, de altfel, 

nu direcția atacului era mi
noră, nu „tema" predispu
nea la frivolitate, ci mo
dul de tratare a temei constituia 
punctul nevralgic. Frecvent alu
ziile erau de o brutalitate exce
sivă. Sigur că adresa satirei tre
buie să fie precisă, dar e nece
sar un minimum de finețe artisti
că, ce era greu sesizabilă uneori, 
alteori chiar insesizabilă, în mul
te din textele prezentate de bri
găzile artistice de agitație și for

mațiile de amatori aflate în con
curs.

Cîteva note izbitoare în încer
carea de a promova un comic 
de scăzută calitate s-au observat 
în cazul mai multor formații. 
Găsim astfel nelipsitul „mono
log" cu omul ce vorbește „pito
resc", aspectul acesta „pitoresc" 
constând într-o stîlcire cu apa
rențe de „limbaj regional" al cu
vintelor. Multe formații repre
zentante ale diferitelor județe au 
ținut totodată să numere în co
lectivul lor artistic un „Falstaff", 
un individ care rîdea și de care 
se rîdea, obiectul batjocurii ge
nerale fiind, firește, obezitatea.

Utilitatea unei manifestări pre
cum cea de la Vaslui este în 
afara oricărei discuții. O anume 
lărgire a cadrului printr-o parti
cipare mai numeroasă decît la 
edițiile precedente este de aș
teptat să fie urmată de o creș
tere a nivelului artistic la edițiile 
viitoare. Nu trebuie trecute cu 
vederea meritele organizatorilor 
concursului (Comitetul jude- dețean pentru cultură și educație socialistă — Vaslui), precum 
și aprecierile judicioase ale ju
riului condus de Valentin Silves
tru. Nu trebuie trecut cu vede
rea, de asemenea, că, așa cum 
s-a ilustrat, dealtfel, și prin păr
țile bune, dar și prin cele criti
cabile ale programelor prezenta
te, finalitatea educativă a 
umorului nu se poate realiza în 
afara calității artistice.

VICTOR ATANASIU

oglindă", cum dorea un Hofmannsthal sau Rilke, „a trăi și a dormi în fața unei oglinzi", cum concepea Baudelaire sublimul în existență și, simbolic, în artă ne evocă veșnica ispită a cunoașterii cu oglinda, ca simbol al ei.Cu ironie voalată Lucaci construiește un obiect spațial asemeni unei „farfurii zburătoare", o navă cosmică deci, aproape identică cu acel element curios din tabloul lui Hans Holbein, „Ambasadorii", denumit „osul de sepie" și identificabil numai dintr-un anumit unghi vizual.„Oglinda" ascunde, dar ne șl desooperă mereu, într-un joc fără sfîrșit, chipurile ascunse ale chipului știut. „Meraviglla" lumii vechi, se regăsește în „meraviglla" lumii moderne.Lucrările sale sint „reci", nu îmbie simțul nostru tactil. Tot așa cum ne ferim să atingem oglinzi ori să ne apropiem prea mult de ele. Excesiva polisare nu este cultivată însă dintr-o calofilie specifică spiritelor prea ordonate, ci cu rosturi estetice mai adînci. Ea dematerializează forma, atenuează rigiditatea unghiurilor, creează o ambiguitate a stării (statică și dinamică, totodată) capabile, toate acestea, să fascineze ochiul. în cazul său lumina nu conturează ori indică consistența obiectului ; îl creează și recreează perpetuu, într-o unduitoare mișcare. Funcția ei este esențial poetică. Rigoarea logică a construcției este, rînd pe rînd, accentuată « dizolvată de către lumină. T afara feericului spectacol vW relativismul perspectivei r pare a fi lecția supremă, i. rată poate de teoriile unui colas Schoffer, a creației s actuale. Ea s-ar putea del prin, tensiunea izvorită din o. cilația între determinat și in determinat, între previzibil și imprevizibil, între densă materialitate și fluiditate.Formele sculpturii sale se grupează vizibil în două categorii : una tinzînd spre o dezvoltare pe verticală a acestora, arborescent, după un principiu natura], alta, dimpotrivă, pe orizontală sau pe o diagonală ușor înclinată, dind senzația de le- vitație și închipuind posibile aparate de locomoție ale viitorului. Aceste „trimiteri", susțin o cordialitate fără de care polisarea de care aminteam, calitatea materialului (oțel) ne-ar distanța afectiv. Obiectele sale, intenționat nenumite (lucrările sint fără titluri), au un caracter anticipativ, pe care curiozitatea noastră le cercetează cu plăcere. Nu numai în ordinea tehnicității, ci și a sensibilității artistice. Iată cum vor arăta monumentele viitorului apropiat, ne putem spune. Ciudat, toate aceste creații, zămislite sub zodia artificiului sînt" totuși resimțite ca naturale, ca foarte omenești. Cunoscuta teorie a înstrăinării în obiectul propriei creații (tehnice ori spirituale) nu acoperă, se pare, decît o parte a relațiilor dintre producător și produs. Mai exact pe cele de respingere reciprocă. De asemenea, numai parțial pot fi luate în considerație aserțiunile privind „inumanitatea" mașinii și a obiectului industrial. „Tehnica, spune Heisenberg, aproape că nu mai apare ca produsul unor strădanii conștiente omenești cu scopul de r mări puterea materială ; e apare mai curind ca un ever ment biologic pe scară largă in cursul căruia structurile interne ale organismului uman sint transportate din ce în ce mai mult în lumea înconjurătoare". Umanizarea obiectului este inerentă opticii, și structurii noastre. Cea mai insolită construcție conține deci, în adine, termenii aceleiași comparații, omul, și mai puțin natura căci, obiectiv, nu putem deveni altceva fără a nu ne nega propia esență. Iubim, de multe ori, nu numai ceea ce ne e prielnic, ci și — poate că înainte de toate — ceea ne seamănă sau ar avea șansa de a ne semăna cîndva.
C. R. CONSTANTINESCU

În atenția elevilor
Librăria „Cartea prin poștă" vă pune la dispoziție numeroase 

titluri necesare procesului de lnvățămint, cum ar fi t
M. ATANASIU — Fizica pentru admitere in facultate — 14,56 lei 
L BUNGET — Compendiu de fizică pentru admitere

in Invățămintul superior — 32,00 »
C. BAJENARU — Exerciții de gramatioă franceză — 5,00 „ 
I. CO8MA — Probleme și exerciții do chimie orga

nică pentru licee — »
I. DRUICA — Probleme de mecanieă și acustică pen

tru examenele de bacalaureat șl admitere in in
vățămintul superior — 1*,®® w

AL. GRAUR — Mic tratat de ortografie — 9,75 „
C. IONESCU-TIU — Algebra șl analiza matematică

pentru admitere in facultate — 13,50 „
C. IONESCU-TIU — Probleme de matematică pentruexamenele de bacalaureat și admitere in invățămintul superior — 18,50 „
J. LIVESCU — Dicționar german-rom&n — 18,00 „V. NIAC — Chimie pentru bacalaureat — 20,00 „
B. POPA — Probleme de termotehnică — 23,40 „C. RABEGA — Chimie pentru admitere In facultate — 20,50 „I. RIȘAVI — Chimie și probleme de chimie pentruexamenul de admitere în invățămintul superior — 28,00 „ I. SILBERG — Chimie organică — 16,00 „M. STRAJE — Dicționar de pseudonime — 32,00 „C. VINTILĂ — Culegere de probleme de fizică pentru clasele 6—8 — 7,30 „Expediați comanda pe adresa : Librăria „Cartea prin poștă" str. Serg. Nuțu Ion nr. 8—12 Sector 6 București și veți primi Ia domiciliu cărtjle solicitate. Plata se face la primirea coletului.

Completul dc hoteluri 
și restaurante „CINA“Recrutăm tineri și tinere pînă la 18 ani în vederea calificării prin ucenicie la locul de muncă, absolvenți ai cursului elementar cu domiciliul stabil In Capitală, pentru bucătari, ospătari, cofetari.Relații suplimentare la sediul complexului, str. Lipscani nr. 8, sector 6.

Complexul de hoteluri
și restaurante „CINA"

CAUTĂ.• Primitori-distribuitori — care să cunoască conducerea mo- toscuterului.• Magazineri.Pentru ambele funcții angajarea se face cu respectarea legii nr. 22/1969 și 12/1971.Relații suplimentare la sediul complexului str. Lipscani nr. 6, sector 6.

COOPERATIVA 

„CONSTRUCTORUL" BUCUREȘTI

Primește absolvenți al școlii generale de 8 ani pontru 
treapta I de liceu In meseriile :

• zidari — roșari — tencultori • mozaicari — fa- 
ianțari • dulgheri • cioplitori piatră • parchetari.

Se primesc candidați din București șl toată țara.

Pe perioada școlarizării elevii vor beneficia de burse 
In valoare de 450 lei lunar ; in burse se cuprind :

• cazarea și masa, uniforme școlare, articole de igienă 
corporală, echipament de lucru, rechizite școlare, tichete 
de transport pe I.T.B.înscrierile se fac pe baza cererii Individuale și a fișei medicale pe care candidați! le depun în perioada 26 sept. — 10 octombrie la sediul cooperativei Constructorul din București str. Smîrdan nr. 30, sector 4.Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la Biroul personal învățămint al cooperativei, telefon 13 47 11 interior 3.
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A 25-A ANIVERSARE A REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Adunarea festivă din Capitală RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL R. P. CHINEZE
Cea de-a 25-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze a fost sărbătorită luni, în Capitală, printr-o adunare festivă organizată de Comitetul Municipal București al P.C.R., Consiliul Popular al Capitalei și Asociația de prietenie româno- chineză.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Chivu Stoica, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., președintele Asociației de prietenie româno-chineză, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte el Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ștefan Pavel, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Pantelimon Gă- vănescu, secretar al C.C. al U.T.C., Nicolae Stanciu, vicepreședinte al Consiliului Popular al Municipiului București, în prezidiu a luat loc, de asemenea, Li Tin-ciuan, ambasado- 111 Republicii Populare Chineze la București.\Xa adunare au participat reprezentanți al unor instituții ■sțirale și organizații obștești, ai vieții științifice și culturale, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, bucureștene. .Au fost prezenți membri ai Ambasadei R. P. Chineze la București, precum și membri ai unor delegații din R. P. Chineză aflați în vizită în țara noastră.S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Populare Chineze și Republicii Socialiste România.Despre semnificația celei de-a 25-a aniversări a proclamării R. P. Chineze a vorbit tovarășul Chivu Stoica.în aceste zile, alături de poporul frate chinez, sărbătorim împlinirea unui sfert de veac de la proclamarea Republicii Populare Chineze, eveniment de însemnătate istorică internațională, care a marcat victoria iuptei revoluționare a poporului chinez, sub conducerea încercatului său partid comunist.încununînd cu succes lupta revoluționară, plină de eroism și sacrificii, desfășurată timp îndelungat de masele populare din China împotriva exploatării și asupririi, a reacțiunii interne și dominației imperialiste, pentru eliberarea socială și națională. proclamarea Republicii Populare Chineze a însemnat o cotitură radicală în destinele poporului chinez, a deschis o eră nouă în multimilenara isto- ' je a Chinei. Pe drumul deschis de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, victoria revoluției populare în China și făurirea statului socialist chinez au dat o nouă și puternică lovitură pozițiilor imperialismului, a adus o contribuție de însemnătate deosebită la schimbarea radicală a raportului mondial de forțe, sporind considerabil potențialul socialismului în lume, a exercitat o mare influentă în Asia și în dezvoltarea luptei anticolonialiste a popoarelor de pretutindeni, a marcat un considerabil aport la întărirea forțelor angajate în lupta împotriva imperialismului, pentru libertate, -'-\e și progres social.Devenit liber și stăpîn pe soarta sa, harnicul și talentatul popor chinez, printr-o muncă a- siduă, plină de abnegație, desfășurată sub conducerea Partidului Comunist Chinez, în frunte cu președintele Mao Tzedun, a înfăptuit adinei transformări revoluționare în toate domeniile vieții sociale, o vastă operă constructivă fără precedent în istoria sa, obținînd victorii și succese remarcabile în revoluția și construcția socialistă.Au fost relevate, în continuare, realizările importante obținute pe calea industrializării socialiste, a organizării pe baze noi, socialiste, a agriculturii, în dezvoltarea științei și tehnicii, a învățămîntului și culturii, în ridicarea continuă a nivelului de viață al poporului chinez, sub- liniindu-se că, la cea de-a 25-a aniversare a proclamării sale, Republica Populară Chineză înfățișează imaginea unui stat so

cialist puternic și înfloritor, care se bucură de un larg prestigiu internațional.Toate aceste victorii și succese repurtate de poporul chinez în făurirea noii orânduiri sociale — a arătat vorbitorul — sînt încă o dovadă a superiorității socialismului. Ele demonstrează uriașa capacitate creatoare a unui mare popor hotărît să-și făurească prin forțele proprii o viață nouă, liberă și independentă.Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră, urmăresc, în mod statornic, cu sentimente frățești, de simpatie și solidaritate internaționalistă. militantă, eforturile creatoare ale poporului chinez și dau o înaltă a- preciere realizărilor remarcabile pe care le-a obținut în opera complexă de făurire a noii societăți.Pentru toate aceste succese adresăm poporului frate chinez cele mai calde felicitări și-i urăm să obțină, sub conducerea partidului său comunist, sub steagul atotbiruitor' al marxism- leninismului, noi și strălucite victorii în construcția socialismului, pentru propășirea și înflorirea patriei sale socialiste — Republica Populară Chineză.Victoriile și realizările obținute de marele popor chinez, rolul activ al Chinei populare pe arena mondială aduc o mare contribuție la accentuarea superiorității socialismului în lume, la lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neoco- lonialismului, pentru triumful păcii și colaborării între popoare. Un eveniment de cea mai mare însemnătate pentru înfăptuirea rolului activ al Chinei populare pe arena internațională l-a constituit restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineza la O.N.U.Republica Populară Chineză își aduce contribuția la eforturile pentru întărirea coexistenței pașnice între state cu orîn- duiri sociale diferite, pe baza deplinei egalități în drepturi, a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, promovînd în acest spirit metoda contactelor și tratativelor. Cursul normalizării relațiilor dintre China populară și numeroase state este urmărit și salutat cu deplină satisfacție de opinia publică din țara noastră, ca și din numeroase alte state ale lumii, a- ceasta corespunzînd intereselor normalizării relațiilor interstatale, imperativelor generale ale păcii și securității internaționale.Vorbitorul s-a referit, apoi, pe larg la atmosfera de puternic entuziasm și avînt creator în care întregul popor român a sărbătorit cea de-a 30-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă, la transformările uriașe petrecute în viața țării noastre, la strălucitele victorii obținute, sub conducerea Partidului Comunist Român, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Strîns uniți în jurul partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a arătat vorbitorul —, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii din Republica Socialistă România, indifere'nt de naționalitate, muncesc cu elan și pasiune revoluționară pentru continua înflorire și dezvoltare a patriei, bucurindu-se din plin de roadele muncii lor.Subliniind că Congresul al XI-lea al partidului va marca un moment nou pe calea înfăptuirii politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, tovarășul Chivu Stoica a reliefat entuziasmul cu care toți oamenii muncii au primit proiectele documentelor Congresului, expresie a voinței întregului partid și a poporului nostru de a ridica România socialistă pe noi trepte de civilizație și progres.în politica sa externă — a continuat vorbitorul —, țara noastră .militează cu hotărîre pentru afirmarea tot mai puternică în lumea contemporană a voinței popoarelor de a trăi libere și suverane, de a se dezvolta independent și de a promova raporturi bazate pe res

pectarea principiilor egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și respectului reciproc. România desfășoară o activitate neabătută pentru abolirea vechilor reporturi de inegalitate, dominație și dictat, a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste.Republica Socialistă România situează în mod constant în centrul politicii sale externe dezvoltarea prieteniei și a relațiilor de strânsă colaborare, pe plan politic, economic, tehnlco-științific și cultural, cu toate țările socialiste, pe baza principiilor marxist-leninismului și internaționalismului socialist, ale încrederii, stimei, respectului reciproc și întrajutorării tovărășești în făurirea noii orînduiri sociale.Promovăm, în același timp, 
o politică de extindere a relațiilor cu statele care urmează calea dezvoltării independente, sprijinim eforturile acestora de a valorifica în interesul propriu resursele naționale, contribuind astfel la statornicirea unor relații internaționale democratice. Poporul român sprijină activ mișcările de eliberare națională, militează cu hotărîre pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, a oricăror politici imperialiste de dominație și asuprire.România desfășoară, de asemenea, o politică de extindere a relațiilor cu celelalte state, fără deosebire de orînduire socială.Politica externă promovată de Partidul Comunist Român și de Republica Socialistă România corespunde intereselor naționale ale poporului român și se află în deplină armonie cu interesele generale ale socialismului, progresului și păcii, ale înțelegerii și cooperării între toate popoarele lumii.în acest context, vorbitorul a spus : Partidul Comunist Român, Guvernul României socialiste și întregul nostru popor acordă o înaltă prețuire relațiilor strînse, tradiționale, de prietenie frățească, solidaritate militantă și colaborare multilaterală cu Partidul Comunist Chinez, cu Guvernul Republicii Populare Chineze și marele popor chinez, relații care se dezvoltă pe baza principială a respectării independenței, suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, întrajutorării tovărășești, în concordanță cu principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în spiritul stimei și încrederii reciproce.Un moment istoric în evoluția relațiilor româno-chineze l-a constituit vizita oficială de prietenie în Republica Populară Chineză a delegației de partid și guvernamentale române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. întrevederea avută cu tovarășul Mao Tzedun, convorbirile purtate cu tovarășul Ciu En-lai și cu alți membri ai conducerii de partid și de stat a R.P. Chineze, rezultatele rodnice ale acestor întil- niri desfășurate în spiritul solidarității militante intre, cele două partide, țări și popoare s-au înscris ca o pagină strălucită în analele relațiilor _ româno-chineze. pe linia întăririi continue a prieteniei și colaborării reciproce pe multiple planuri și, totodată, ca un aport de seamă la oauza întăririi pozițiilor socialismului. a coeziunii forțelor antiimperiallste, a apărării păcii în lume.în măreața operă de construire a socialismului țările și popoarele noastre își acordă reciproc un sprijin multilateral. Se extind schimburile comerciale, se intensifică colaborarea în domeniile politic. economic, tehnico-științific, cultural, se amplifică schimburile de vizite și de experiență în cele mai diverse domenii ale construcției socialiste.Ne. bucură, a spus vorbitorul, dezvoltarea continuă a relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre și ne exprimăm convingerea noastră fermă că ele se vor dezvolta și întări și în viitor în interesul popoarelor și țărilor noastre, al luptei comune împotriva imperialismului. colonialismului și neocolonialismului, al cauzei 

socialismului, progresului și păcii în lume.De ziua măreței sărbători jubiliare a Republicii Populare Chineze, adresăm comuniștilor și poporului frate chinez un cald mesaj de prietenie frățească, însoțit de cele mai cordiale felicitări pentru remarcabilele realizări de pină acum în construirea vieții noi și le urăm din toată inima noi și tot mal mari succese în activitatea dedicată înfloririi continue a Chinei socialiste, prosperitate șl fericire.A luat apoi cuvîntul ambasadorul R. P. Chineze la București, Li Tin-ciuan. Cu o lună în urmă, a spus vorbitorul, noi am sărbătorit alături de poporul frate român ziua glorioasă a celei de-a 30-a aniversări a eliberării României, iar acum poporul frate român este alături de noi și sărbătorim împreună cea de-a 25-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze ; aceasta demonstrează prietenia revoluționară și unitatea militantă ce există între popoarele țărilor noastre. Permiteți-mi, tovarăși, să vă adresez dumneavoastră și prin dumneavoastră întregului popor frate român un salut călduros și să exprim Comitetului municipal București al Partidului Comunist Român, Consiliului popular al municipiului București și Asociației de prietenie româno-chineză mulțumirile noastre cordiale.Poporul chinez, »ub conducerea Partidului Comunist Chinez în frunte cu tovarășul Mao Tzedun, după o îndelungată și grea luptă revoluționară înarmată, a răsturnat în oele din urmă — în 1949 — cei trei munți masivi care îl apăsau — imperialismul, feudalismul și capitalismul birocrat — a eliberat întreaga Chină și a întemeiat Republica Populară Chineză în care poporul este stăpînul țării. După eliberare, poporul chinez, sub conducerea președintelui Mao și a Partidului Comunist Chinez, perseverând în continuarea revoluției sub dictatura proletariatului, a obținut neîncetat victorii în măreața cauză a revoluției și construcției socialiste. în urma luptei și a eforturilor depuse în cei 25 de ani, poporul chinez a transformat vechea Chină, săracă și înapoiată, semifeudală și semicolonială, în- tr-o Chină nouă, socialistă, înfloritoare și prosperă.în continuare, referindu-se la faptul că. în prezent, în China se dezvoltă în profunzime mișcarea de criticare a lui Lin Biao și a lui Confucius, mișcare în cadrul căreia masele largi populare învață și studiază cu conștiinciozitate marxism-leninismul, gîndirea președintelui Mao Tzedun. vorbitorul a relevat că această mișcare are o mare semnificație actuală și o profundă însemnătate istorică pentru consolidarea și dezvoltarea cuceririlor dobîndi.te în Marea revoluție culturală proletară, pentru întărirea dictaturii proletariatului și preîntîmpinarea restaurării capitalismului in China. Poporul chinez este ferm hotărît ca, rrrmînd învățăturile președintelui Mao. să traducă în viață linia politică de independentă, de bizuire pe propriile forțe, de luptă tenace, de construire a tării cu hărnicie și economii ; să desfășoare revoluția pentru a promova producția, munca și pregătirea împotriva războiului, să desfășoare cu toate eforturile mișcarea de masă de a se învăța de la Dacin în industrie și de a se învăța de la Dacia! în agricultură, și să militeze cu toată forța pentru îndeplinirea sarcinilor de luptă trasate de cel de-al X-lea Congres al partidului nostru pentru realizarea și depășirea celui de-al 4-lea plan cincinal.Poporul român. — a sipus apoi ambasadorul R. P. Chineze — este un popor harnic și curajos, cu o glorioasă tradiție revoluționară. El a dus o luptă eroică îndelungată pentru independența și eliberarea patriei sale. Constatăm cu bucurie că sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, poporul dv., plin de avînt și îndrăzneală, depune toate eforturile pentru îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal si înr- tîmpiină cu noi și remarcabile realizări cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român. Poporul chinez se bucură în mod deosebit pentru realizările mari obținute de dumneavoastră și pe care le consideră ca ale lui proprii, vă urează sucoese noi și mai mari în viitor, în construcția socialistă.România a suferit timp de multe secole de pe urma dominației străine. De aceea, poporul român prețuiește foarte mult și iubește cu ardoare independența și eliberarea obținută. Partidul Comunist Român și guvernul român se pronunță pentru o deplină egalitate între țări, indiferent de mărimea lor, pentru dreptul tuturor țărilor, mari sau mici, de a participa la rezolvarea problemelor internaționale ; se opune oricărei forme de asuprire națională și de amenințare cu forța, se pronunță cu hotărîre împotriva imperialismului, colonialismului și hegemonismului, împotriva politicii de dictat și de forță. Toate aceste poziții pe care le susțineți dumneavoastră s-au bucurat de simpatie și sprijin larg pe plan internațional. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus pe bună dreptate că „atunci cînd un popor este hotărît să-și apere independența și libertatea, nu există forțe în lume în stare să-l îngenuncheze, să-1 supună". A- ceste cuvinte au exprimat voința fermă și încrederea în victorie a poporului român în a- părarea independentei naționale și a suveranității de stat. Poporul chinez exprimă marea sa admirație față de acest spirit revoluționar al poporului român și sprijină cu toată fermitatea lupta dumneavoastră dreaptă.Vorbitorul s-a referit apoi la situația internațională actuală, subliniind că în lume ia un a- vînt viguros lupta împotriva imperialismului și mișcarea de eliberare națională, lupta pentru independență și pace. Numeroasele țări din lumea a treia, a spus el, se unesc pe scară tot mai largă, jucînd un rol tot mai mare în treburile internaționale. Cu toate că drumul de luptă va fi întortocheat și se vor mai ivi greutăți, dacă popoarele revoluționare din întreaga lume își vor întări unitatea și vor persevera in luptă, victorila finală va aparține în mod sigur popoarelor lumii.In cursul îndelungatei lupte revoluționare, între partidele, țările și popoarele Chinei și României s-a statornicit o Prietenie profundă. China si România sînt țări socialiste în curs de dezvoltare. Nutrim întotdeauna sentimente reciproce de simpatie, ne sprijinim și ne învățăm reciproc. Relațiile noastre de prietenie sînt întemeiate pe marxism-leninism și internaționalism proletar. Constatăm cu bucurie că în urma vizitei în tara noastră în anul 1971 a delegației de partid și guvernamentale conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, relațiile noastre de prietenie în domeniile politic, economic, cultural și altele au conoscut o nouă dezvoltare, în august a.c., delegația chineză de partid și guvernamentală condusă de tovarășul Li Sien-nien, răspunzînd invitației României, a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a 30-a aniversare a eliberării României și a avut convorbiri într-o atmosferă caldă și prietenească cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a României, fapt care a adus o nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide și țări ale noastre. Sîntem profund convinși că și în viitor prietenia militantă și unitatea revoluționară dintre partidele? țările și popoarele noastre se vor întări și dezvolta și pe mai departe în lupta comună împotriva imperialismului, hegemonismului, colonialismului vechi și nou, și pentru construirea socialismului.După adunarea festivă, ansamblul Doina a prezentat un reușit program artistic.

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, ambasadorul acestei țări la București, Li Tin-ciuan, a oferit, luni seara, o recepție.Au luat parte tovarășii Ștefan Voi tec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv ai C.C. al P.C.R., prim-minlstru al guvernului, Gheorghe Până, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan
Stîncile au devenit 

roditoare
La Daciai, comună din provincia nordică Sansi, cu oameni vestiți prin realizările obținute in domeniul a- griculturii n-am fost. Nu le-am cunoscut, vreau să spun, direct, la fața locului, înfăptuirile lor mărețe despre care se vorbește pretutindeni în China, ca exemplu de dîrzenie, de eroism și abnegație în lupta cu natura. Am fost, însă, spre a- dînca mea satisfacție, la Sașiiu, în județul Tunhoa și dacă ceea ce am văzut aici constituie, după cum ni s-a spus, o încercare de aplicare a experienței celor din Daciai, îmi închipui ce trebuie să se fi înfăptuit acolo în brigada din nord devenită exemplu pentru întreaga a- gricultură a țării.Sașiiu este o adevărată țară de piatră. ,Un munte stîncos de jur împrejur, din care nu doar apa lipsește ci însăși pămîntul, pămîntul a- ccla pe care plugurile îl ară și-l seamănă ți fără de care, cum s-ar putea vorbi oare de agricultură ? Locuiau aici, în cătunul acesta zvîrlit la încrengătura unor stînci roase vreo 78 de familii. Am în vedere perioada de pînă la eliberare. Locuiau, e un fel de-a spune, fiindcă 67 din aceste familii erau plecate, mai tot timpul anului, dincolo de munți, ca argați la boieri, ca muncitori sezonieri. Condițiile de viață dintre cele mai vitrege reduceau alimentația oamenilor, în principal la ierburi și plante sălbatice, la coji de copaci.îl ascult pe Cean Cui Șîn, secretarul comitetului de partid al brigăzii, timbrul vocii îi trădează durerea și indignarea pe care o resimte Ia amintirea unor vremi apuse și parcă pentru a scăpa mai repede de această amintire ne invită, el însuși fiindu-ne ghid, să trecem în prezent, să cunoaștem satul de azi.Sașiiu numără acum peste 130 de familii, adică vreo 700 de locuitori. Din vechile case n-a rămas nici una, locuitorii trăind în case noi, în cele peste 500 de camere construite toate în anii puterii populare, cele mai multe în anii de cînd cei din Sașiiu alcătuiesc o brigadă de producție a comunei populare.înființarea brigăzii constituie, de altfel, piatra de hotar în noul destin al localității și al vieții acestor oameni. Un destin la temelia căruia stau politica partidului comunist și munca plină de abnegație a oamenilor care dau viață acestei politici. îl las pe Cean Cui Șîn, să povestească mai departe: „în primii ani după eliberare, ne-am bizuit pe credite și ajutor de la stat. Primeam anual cam 20—30 000 de țini (circa 10—;15 000 kg.) de cereale de la stat, primeam ajutoare și în bani și chiar în îmbrăcăminte. în 1951 am înființat o întovărășire, în 1956 am organizat o cooperativă, dar abia în 1958, cînd am creat comuna populară am început să ne bizuim pe forțele noastre, pe forțele unite ale colectivului, de-abia atunci am început să transformăm satul nostru 

Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Chivu Stoica, președintele Asociației de prietenie româno-chineză. Au fost prezenți, membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, adjuncți de șefi de secții la C.C. al P.C.R., conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali șl ofițeri, reprezentanți ai vieții cultural-artistlce și științifice, ziariști.Au participat șefi al unor mi

cu adevărat. Din primul an am început autoaprovizlona- rea cu cereale — ca după încă un ciclu de producție să reușim ceea ce altădată ar fi părut de neimaginat: acoperirea nu numai a necesităților brigăzii ci șl crearea unui surplus pe care să-1 putem livra statului.Cereale pe stîncile aspre de la Sașiiu, pe viroagele aride în care însăși apa de băut era o problemă fără soluție! într-adevăr, de neimaginat cu ani în urmă, dar o realitate din cele mai impresionante astăzi. Privim de jur împrejur, munții sînt tot aici, Ia locul lor, ridieîndu-se pieptiș din spatele caselor. Dar stîncile golașe despre care ți se vorbește unde sînt ? Unde, cînd și prin ce miracol au putut dispărea aridele viroa- ge ? Fiindcă iată, defileul ce se înfățișează privirii asemenea unui amfiteatru este un amfiteatru al rodniciei. Lanuri de grîu, lanuri de porumb, de sorg foșnesc în preajma ta, vizitator uimit

pe drept cuvînt, și în linia orizontului atît de aproape, se profilează rodul înmiresmat al unor întinse livezi de meri și de peri.Mai întîi s-a descoperit apa. Dacă înainte pentru apa de băut oamenii străbateau drumuri pe cîțiva zeci de kilometri, acum, mai mult decît atît, brigada de producție din Sașiiu dispune de posibilitatea de a iriga peste 200 mu de teren. A fost construit un mare rezervor de acumulare. Săpat în stîn- că. Cinci primăveri și șase ierni s-a lucrat fără întrerupere. 13 000 de zile-muncă, la care a participat toată suflarea localității. Aceasta a fost la început. Ulterior, prin experiența acumulată, s-au mal realizat în aceeași stîncă dură încă trei puțuri asemănătoare.Pămîntul, pămîntul în care rodesc astăzi mănoasele lanuri, reprezintă o biruință cu istorie identică. Lipsindu-le, oamenii și-au încordat eforturile și l-au creat. în stînca, dealurilor și a munților s-au săpat terase, s-au înălțat ziduri și zidurile au fost umplute cu sol roditor. Cu sol transmutat din alte părți, cu coșul, cu găleata, din mînă în mînă. 1 200 de mu. (1 mu •= 1/15 ha) pentru cereale, 400 mu pentru livezi. în a- ceastă adevărată epopee vîr- sta tînără a localității a înscris pagini de autentic 

siuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.Cu prilejul celei de-a 25-a a* niversări a proclamării Republicii Populare Chineze, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-chineză au trimis un mesaj de felicitare Asociației de prietenia a poporului chinez cu străinătatea și Asociației de prietenie China-România.

eroism. In 1964, cind cel din Sașiiu, învățînd din experiența Daciai, au început să prefacă stîncile în terenuri roditoare, inițiativa a aparținut tinerilor.Timp de zece zile, o sută de tineri au transportat de la 5 kilometri distanță pă- mint urcîndu-1 pe munte. O stincă, transformată în monument printr-o inscripție săpată chiar de tineri, vorbește despre această exemplară ispravă : „După ce am parcurs cinci mii de kilometri și am cărat 2 000 de coșuri de pămîht am construit acest mu de teren în munte ca să putem obține chiar aici, pe stîncile pustii, recolte bogate". De la acest prim mu, de la această simbolică palmă de teren s-a ajuns în curînd la întinsele terenuri fertile de azi, suspendate ca niște podoabe de jos și pînă sus, în vîrful muntelui. Penttu ca ritmul de strămutare a pămîntului să devină mai alert, îndrăznea- la oamenilor în luptă cu na- tura a mers mai departe. 27 

de tineri, 27 de tineri despre care toată brigada vorbește cu respect, au avut ideea tăierii unui munte. O idee pe care tot ei au și realizat-o. în opt luni de muncă îudîrjită au croit sub muntele de nord un tunel de 254 metri, scurtind astfel drumul spre zonele de unde se transportă terenul fertil. A- ccastă îndrăzneață realizare a tinerilor înseamnă devansarea cu aproape 8 ani a planului brigăzii de terasare a tuturor dealurilor și munților care înconjoară localitatea, a tuturor dealurilor, denumite astăzi după cei care le schimbă înfățișarea : dealul întrajutorării, dealul miliției populare, dealul tineretului, dealul femeilor etc.Inutil s-o spun, cred, modificările de peisaj s-au însoțit și se însoțesc în permanență de structurale modificări în viața oamenilor. Din Sașiiu, oamenii nu mai pleacă ca altădată. Stăpîni pe propriile destine, puterea populară i-a învățat să-și făurească viața după propria voință. Chiar dacă natura este uneori potrivnică, voinței omului nimic nu-I este peste putință.în brigada de producție Sașiiu m-am convins încă o dată de acest lucru.
NICOLAE ARSENIE

REPORTAJUL NOSTRU

în limbajul hunedoreanulpl cuvîntul „nou" exprimă nu numai o însușire, ci și o dimensiune. Spunînd despre oțelărie, furnale, laminoare, aglomeratoare, cocserie că sînt „noi", el îți dă de înțeles că toate secțiile de bază ale marelui combinat siderurgic de pe Cerna poartă pecetea anilor care s-au scurs după eliberare, chiar dacă documentele de arhivă atestă că primul furnal a intrat în funcțiune cu 90 de ani în urmă. Hune- doreanului îi place să prezinte cu lux de amănunte ce a găsit aici cînd, la chemarea partidului, a venit să înalțe o modernă cetate a oțelului : cîteva furnale demodate, o oțelărie, un laminor. în forma lor de atunci acestea nu mai există. Primele furnale au fost casate, celelalte au fost modernizate, iar unul a fost demolat pentru a se construi altul în locul său. Cuptoarele vechii oțelării Siemens Martin au fost reconstruite, mărindu-Il-se capacitatea de la 25 Ia 100 tone, iar laminorul de 800 mm nu mai păstrează din vechea construcție decît scheletul metalic al halei.în apropierea bătrînelor agregate au fost înălțați giganții siderurgiei românești de astăzi : oțelăria Siemens Martin nr. 2, oțelăria electrică, furnalele 5—9 de mare capacitate, grupul de laminoare de la Peștiș, aglomeratoarele, cocseria etc. Micuța gară implantată în trupul uzinei a fost nevoită să se retragă spre periferia orașului. Totul s-a construit Ia dimensiuni nebănuite în trecut. Un furnal de 1 000 metri cubi egalează în capacitate toate agregatele de același tip ale Hunedoarei de odinioară, Iar un cuptor Siemens Martin nou „cîntărește" de patru ori mal mult decît OSMT în forma el inițială. Producția de oțel a înregistrat salturi de-a dreptul fantastice, de la 2 500 tone în 1941 ea a ajuns actualmente Ia peste 3,5 milioane tone, constituind una din expresiile celei mai fidele ale așa-numitu- lul „miracol rom&neso". ,Prin anii 50, mii de tineri entuziaști au venit din toate colțurile țării să confere un nou destin orașului de pe Cerna. Se mai încăierau pentru o codană, dar la muncă nu aveau reținere, descărcau vagoanele cu minereu sosite în combinat. La 
cantină îi aștepta aproape zilnic supa de chimen cu mămăligă, iar de multe ori n-o mai găseau nici pe aceea. Băieții și . fetele aveau însă tăria să cînte și să zîmbeascâ încrezători în viitorul lor. E- poca brigadierilor a fost cea 

mai romantică din istoria Hunedoarei. în brigăzile de muncă s-au făurit și modelat caracterele care astăzi zămislesc oțelul, s-a cimentat marea familie care impresionează și acum prin coeziunea sa.Cornel Covaliov, fostul comandant al Șantierului național al tineretului de la Hunedoara, azi secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de construcții siderurgice, povestește deseori celor tineri despre viața și munca brigadieri

VÎRSTELE OTELULUI
lor. Mărturii emoționante, pline de tîlc. Patru-cincl băieți purtau cu rîndul un costum de haine. Hrana și-o împărțeau frățește. Ca să poată sărbători împreună revelionul și-au redus porțiile de mincare timp de o lună. Revelionul acela, petrecut între pereții barăcilor a fost însă — o spun mulți — cel mai frumos din viața lor.O parte dintre brigadieri au rămas să deservească agregatele pe care ei înșiși le-au construit. Nicolae Mărculescu, un băiat zvelt, cu' privire blîndă. prietenoasă, venit tocmai de pe meleagurile Prahovei după ce înainte bătuse șantierele Apa- 

ca, Agnita-Botorca, Bumbești- Livezeni și altele, s-a decis, după o perioadă petrecută pe șantier, să se facă furnalist. A fost repartizat la ghiftă, acolo unde era mai greu, apoi la tipare, de aici la oalele de zgură. Văzîndu-se că e om de nădejde, a fost dat în grija unui topitor. De aici ascensiunea sa a urmat firesc : topitor. coupe- rist, maistru, maistru principal. în 1971, Nicolae Mărcu- lescu, unul dintre cei mai destoinici furnaliști ai Hunedoarei, 

ajuns om în puterea vîrstei, a fost distins cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, răs- plătindu-i-se, astfel, truda depusă pe parcursul atîtor ani. Asemeni lui, mulți dintre tinerii de atunci și-au împlinit prin muncă visurile și aspirațiile devenind oameni de vază ai Hunedoarei.
★Munca la ghiftă era un fel de osîndă. împinsul căruciorului plin cu materiale se făcea greu, anevoios. în timpul descărcării omul trebuia să suporte gazele pînă cînd furnalul înghițea întreaga încărcătură. Unii cădeau în neștire cu mii- 

nile încleștate pe lopată. Dacă avea norocul să scape de ghiftă, pe noul sosit îl așteptau oalele de zgură care trebuiau lipite la temperaturi insuportabile, tiparele în care se turna fonta lichidă ori imensul baros cu care, ore în șir, se chinuia să perforeze șticul pentru a deschide drum fontei spre oale.Astăzi nu mai există nici ghiftori, nici lipitori de oale, nici șticari. Prin perfecționările tehnologice aduse utilajelor, încărcarea șl descărcarea se fac 

automat cu ajutorul «chipului și vagoanelor-cîntar, iar șticul se perforează cu burghiul acționat mecanic. Furnalele și couperele sînt înzestrate cu a- paratură de înaltă tehnicitate și precizie care supraveghează complicatele procese chimice ce au loc în retorte. Furnalistul lucrează cu butoane și manete dirijînd totul de la pupitrul de comandă.Mutații la fel de profunde s-au produs în activitatea celor ce elaborează oțelul. Lopata și roaba — uneltele tradiționale ale ot.elarului de altădată au devenit obiecte de muzeu, locul lor fiind luat de modernele ma

șini de șarjare, macarale, poduri rulante. De pe platforme au dispărut și sulurile — barele acelea lungi cu care se perfora manual orificiul de evacuare, această ■ operație căzînd acum în sarcina țevii cu oxigen. Nu se mai știe nici de somar, sacul voluminos și greu cu care truditorii, în șiruri nesfîrșite, cărau cărămida spre cuptoarele aflate în reparație. Au făurit autostivuitoarele și benzile transportoare. Dispariția acestor străvechi meserii și unelte re

flectă apusul unei întregi epoci din frămîntata istorie a oțelului.
★Obișnuit să experimenteze, să aplice cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, hunedo- reanul s-a trezit el însuși in postura de mare descoperitor. Una dintre vestitele sale invenții este lancea care a revoluționat tehnologia de elaborare a oțelului. Hunedoara ajunsese în fața unei dileme : să se extindă în continuare sau să-și sporească producția prin perfecționarea agregatelor de care dispune ? A ales, desigur, a doua alternativă, folosind 

oxigenul ca intensificator al procesului de ardere. Pentru insuflarea acestuia în baia de metal erau necesare lănci anume confecționate care nu se puteau procura decît din import. Lăncile aveau însă numeroase inconveniente : costau mult, rezistau puțin (3—4 ore), iar schimbarea lor se făcea cu mare dificultate. Tehnologia era totuși avansată, așa că nu putea fi abandonată. Singura cale de a se ieși din impas o constituia perfecționarea lăncilor. Din ordinul Ministerului Metalurgiei, pe platforma oțe- lăriei și-au făcut apariția zeci de specialiști de la institutele de cercetări și proiectări. în paralel cu ei și-a început cercetările un maistru de la OSM II — pe nume loan Cismaș — care în orele libere umplea caiete întregi de schițe și calcule. După căutări îndelungate a realizat prototipul instalației pe care a conceput-o. Fiind experimentată, aceasta a uimit pur și simplu pe toți : durabilitatea el era de 10 ori mai mare, iar costul de 10 ori mai mic decît al lăncilor aduse din import ! Acesta a fost doar începutul. Maistrul și-a perfecționat lancea în continuare, obținînd un record de funcționare nevisat: 537 de ore, fapt care a deschis o nouă eră în existența oțelului hunedorean. Prin folosirea pe scară largă a oxigenului, durata de elaborare a unei șarje de 400 tone a scăzut, în medie, cu 4 ore creîn- du-se importante disponibilități pentru creșterea producției de metal.Lancea lui Cismaș, botezată 

sugestiv „Hunedoara" a fost brevetată ca invenție în România, Anglia, Franța, R.F. Germania etc. Ea se fabrică în serie într-un atelier specializat condus chiar de maistrul care a conceput-o, atît pentru nevoile combinatului, cît și pentru export. Țări cu o veche tradiție în siderurgie, apelează la inteligența tehnică a Hunedoarei, care prin propriile ei forțe și-a descoperit vocația.
r • *In nevoia sa de echilibru, hu- nedoreanul a înălțat alături de turnurile cetății de foc un oraș modern cu peste 17 000 de a- partamente, inundat de verdeață și trandafiri. în fiecare primăvară locuitorii își amenajează parcurile și zonele verzi, plantează și pomi și flori, res- pectînd parcă, un ritual numai de ei știut. în ofensiva ei, verdeața a ajuns pînă la temeliile agregatelor în care se plămădește metalul. Lîngă furnalele noi, pe locuri altădată acoperite de zgură și fier vechi, a apărut ca din senin un imens parc, aidoma celor din inima orașului. Au fost aduse 4 000 bascule de pămînt reavăn, au fost plantați peste 2 000 de arbuști șl pomi ornamentali, s-au semănat mii de metri pătrați de iarbă... O asemenea performanță, care le egalează pe cele din siderurgie, n-o putea realiza decît el, făuritorul atîtor construcții gigantice, hunedo- reanul...

ALEX. BALGRADEAN



TELEGRAME

eolae Popa, prim-vicepreședinte al Consiliului Popular al Capitalei, Nicolae Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Popular al Capitalei, de activiști de partid și de stat.
„Scînteia tineretului4*
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Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUSESCU, a trimis șefului Guvernului Militar Federal și comandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria, general YAKUBU GOWON, următoarea telegramă :Aniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Federale Nigeria îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa in numele poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, felicitări cordiale, călduroase urări de sănătate și fericiri personală,' de pace, progres și prosperitate poporului nigerian prieten.Fie ca relațiile prietenești de strînsă cooperare dintre cele două țări ale noastre să se dezvolte continuu, spre binele popoarelor român și nigerian și in interesul cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.’Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Consiliului Comandamentului al Republicii Arabe Yemen, locotenent-coloncl IBRAHIM MOHAMED AL-HAMIDI, următoarea telegrama :Am primit cu deosebită apreciere felicitările dumneavoastră cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Arabe Yemen. Mulțumind Excelenței Voastre pentru amabilitate, vă doresc sănătate și fericire, iar poporului dumneavoastră prieten progres șt înflorire continuă.Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Președintelui interimar al Republicii Cipru, GLAFKOS CLERIDES, următoarea telegramă :Aniversarea Zilei naționale a Republicii Cipru îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, în numele poporului român, al guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cor- diale felicitări, iar poporului prieten din Cipru sincere urări de prosperitate și de succes deplin in apărarea și dezvoltarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a statului cipriot, pentru realizarea aspirațiilor sale de pace și progres, la adăpost de orice ingerință din afară. îmi exprim convingerea că relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România șt Cipru se vor dezvolta in viitor și mai mult, în interesul reciproc al celor două țări, al păcii și înțelegerii internaționale.
Participantei la adunarea festivă consacrată aniversării a 25 de ani de la constituirea Stațiunii de cercetări pomicole Voi- nești, județul Dîmbovița, au a- dresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. în care raportează că în cei 25 de ani de existență a stațiunii, colectivul de cercetători' a obținut succese de prestigiu. Ei se angajează să intensifice munca de creație spre a obține noi soiuri și portaltoi de pomi tot mai productive, superioare celor existente.

★Cetățenii, foștii elevi, colectivul de cadre didactice și actualii elevi din satul Pogonești, comuna Ivești, județul Vaslui, întruniți cu prilejul sărbătoririi centenarului școlii generale Pogonești. au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU in care declară că vor depune toate eforturile pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare a României spre comunism.
• ★Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. au adresat o telegramă cadrele didactice și absolvenții școlii generale din satul Dobrogostea, comuna Merișani. județul Argeș, întruniți cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la înființarea școlii.

PROTOCOLîn urma unor convorbiri care au decurs intr-o atmosferă de prietenie și cordialitate, luni a fost semnat la București, un protocol între ministerele turismului din România și Liban.Protocolul a fost semnat de ministrul turismului, Ion Cos- ma, și omologul său libanez, Souren Khanamirian.
PLECĂRILuni a plecat la Moscova o delegație a ARLUS condusă de Iulian Cirțină. șef de secție la Comitetul municipal București al P.C.R.. care, la invitația Asociației de prietenie sovieto-ro- mâne, va face o vizită in a- ceastă țară.

★Luni dimineața, a părăsit Capitala, indreptîndu-se spre patrie, delegația de activiști de partid, de stat și obștești din R.P. Chineză, condusă de tovarășul Van zi-da, membru al Comitetului Permanent al Comitetului provincial Cijetzian al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Revoluționar al provinciei Cijetzian, prim-secre- tar al Comitetului municipal Hancjou al P.C. Chinez. președintele Comitetului Revoluționar al municipiului Hancjou, care a efectuat o vizită de prietenie in tara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ștefan Enache, adjunct al ministrului turismului, Ni-
COMUNICAT

cu privire la cea de-a Vl-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale 

româno-franceze de cooperare economică, științifică și tehnicăîntre 24 și 29 septembrie 1974 au avut loc, 1a București, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni e Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare . economică, științifică și tehnică, delegația română fiind condusă de Gheorghe Radulescu, viceprim-ministru el guvernului, iar delegația franceză de Norbert Segard, secretar de stat pentru comerțul exterior.Cu ocazia acestei sesiuni, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe Norbert Segard. A- oesta a transmis președintelui Republicii Socialiste România un salut cordial din partea președintelui Republicii Franceze. La rîndul său, președintele Nioolae Ceaușescu a transmis un salut călduros și cele mai bune urări președintelui Franței, Valery Gisoard d’Estaing.în cursul acestei întîlniri, »-a evocat cu satisSaoție dezvoltarea favorabilă a relațiilor prietenești și de cooperare între România și Franța, care s-au întărit și mai mult în urma vizitei în Franța a președintelui Nicolae Ceaușescu, in iulie 1971, și a întâlnirilor care au avut loc între conducătorii celor două țări. în același timp, s-a subliniat contribuția importantă pe care Comisia mixtă o aduce dezvoltării relațiilor economice și de cooperare franco-române.In timpul lucrărilor sesiunii, Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a a- vut convorbiri cu dl. Segard în legătură cu evoluția relațiilor, economice bilaterale și a cooperării industriale, științifice și tehnice între cele două țări. De asemenea, președintele delegației franceze a purtat convorbiri la conducerile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii asupra problemelor actuale ale cooperării.în cursul lucrărilor sesiunii, desfășurate intr-o atmosferă de cordialitate și de înțelegere reciprocă, cele două delegații au analizat evoluția relațiilor economice dintre țările lor. Ele au subliniat că în cursul anului- 1973 și în primul semestru al anului 1974. aceste relații s-au dezvoltat și diversificat.Cele două părți și-au exprimat hotărîrea de a favoriza dezvoltarea armonioasă și echilibrată a relațiilor lor economice. în cele mai bune con- dițiuni. Ele au convenit. în special, să continue eforturile pentru a se ajunge la încheierea unui Acord decenal de cooperare economică, industrială și tehnică. Au hotărît. de asemenea. să înceapă în curînd negocieri pentru încheierea unui Acord asupra garantării

investițiilor și să dezvolte a- ceste contacte și cooperarea în domeniul financiar și bancar.Cele două părți au trecut în revistă proiectele de cooperare economică și tehnică realizate, convenind să-și concentreze eforturile asupra terminării cu succes a acțiunilor de cooperare în curs și stabilirii de noi asemenea acțiuni in domeniile de interes comun.Comisia mixtă a subliniat că potențialul economic, tehnic și științific al celor două țări permite o dezvoltare mai substanțială a cooperării pe terțe piețe, îndeosebi sub forma societăților mixte de producție și de comercializare, în domeniile cercetării și punerii în valoare a unor zăcăminte de materii prime, livrării de echipamente și instalații pentru industrii mecanice, electrice, electrotehnice și chimice, precum și pentru punerea în valoare a unor procedee românești și franceze în aceste sectoare industriale.Cele două părți și-au exprimat satisfacția pentru crearea în România a primei societăți mixte de producție și de comercializare în domeniul electronicii medicale.în ceea ce privește cooperarea științifică și tehnică, Comisia a înregistrat cu satisfacție progresele realizate in convenirea de programe de cooperare. convenții și acorduri intre organizațiile specializate și firme din cele două țări, în domeniile construcțiilor de mașini, aerospațial, informaticii, energiei atomice, agriculturii, construcției de locuințe, industriei ușoare, combaterii poluării atmosferei.Avînd în vedere interesul pe care-1 prezintă cooperarea integrată — pornind de la cercetarea științifică la vînzarea in comun a produselor — cele două Părți au hotărît să încurajeze dezvoltarea sa între instituțiile și întreprinderile țărilor lor. In acest scop, ele au recomandat încheierea de convenții și acorduri pe termen lung în vederea elaborării de noi programe de cooperare, m special în domeniile tehnologiilor noi pentru prepararea minereurilor sărace. procedeelor tehnologice pentru gazeificarea șisturilor bituminoase, punerii în valoare și utilizării unor surse de energie.Cu ocazia lucrărilor sesiunii, președinții celor două delegații și-au exprimat satisfacția pentru semnarea Convenției privind evitarea dublei impuneri.Stabilind programul său de acțiune pentru anul 1975, Comisia mixtă a apreciat rezultatele fructuoase cu care s-au încheiat lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a sa. de natură să contribuie la lărgirea și diversificarea relațiilor prietenești frar.co-române.

Au fost prezenți membri aiAmbasadei R. P. Chineze laBucurești.
SOSiRILuni, a sosit la București o delegație a Partidului Laburist Australian, condusă de David Combe, secretar general' federal al partidului, care, la invitația I.R.R.C.S., va face o vizită în țara noastră. Din delegație fac parte Geoff Cahill. secretar general al Comitetului statal din Noua Galie de sud, și Collin John Jamieson, adjunctul liderului partidului în Adunarea legislativă a statului Australia de vest.

★Luni seara, a sosit în_ Capitală o delegație economică portugheză condusă de Jose Vera Jardim, secretar de stat pentru comerț exterior și turism, membru al guvernului.
ÎNTÎLNIRELuni seară, la sediul Uniunii Ziariștilor din Capitală, delegația Partidului Populist din Austria s-a intîlnit cu redactori ai presei centrale. Radioteleviziu- nii și ai Agerpres. Dr. Herbert Kohimayer, secretar general al partidului, a făcut un scurt expozeu asupra evoluției situației sociale, politice și economice din Austria și asupra poziției Partidului Populist față de principalele probleme austriece. Apoi, dr. Kurt Fiedler, deputat, vicepreședinte al Comisiei de politică externă a parlamentului, a trecut in revistă principalele probleme de politică externă, re- ferindu-se la rolul statelor mici și mijlocii în menținerea și consolidarea păcii. Vorbitorii s-au pronunțat pentru dezvoltarea colaborării româno-austriece, pe multiple planuri.La întîlnire a participat dr. Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București.
SEMINARIeri s-au încheiat în Capitală lucrările Seminarului bilateral organizat de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Uniunea Socialistă a Studenților Polonezi. în cadrul seminarului, intr-o atmosferă prietenească, au fost dezbătute principalele pro- bieme ale activității cultural- educative și artistice desfășurate de către cele două organizații, precum și alte aspecte ale. dezvoltării colaborării și cooperării dintre. U.A.S.C.R. și S.Z.S.P.Delegația poloneză condusă de Stanislaw Jarjecky, președintele departamentului culturii al S.Z.S.P.-ului, a părăsit luni Capitala, indreptindu-se spre patrie.

CRONICA 
U.T.C.Luni dimineață a părăsit Capitala, indreptîndu-se spre patrie, delegația Ligii Tineretului Socialist din Malta, condusă de Renald Dalii, președintele Ligii, care a efectuat o vizită în țara noastră Ia invitația C.C. al U.T.C.La plecare, pe aeroportul București—Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Pantelimon Găvănescu, secretar al C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.

Sport 
pe micul ecranMIERCURI, 2 OCTOM- BRIE. Ora 14,55 — Fotbal : Steagul Roșu Brașov — Beșiktaș Istanbul, meci retur in „Cupa U.E.F.A.“. Transmisie directă de La Brașov.SIMBATA, 5 OCTOMBRIE. Ora 16,35 : MAGAZIN SPORTIV : Cele mai frumoase goluri din partidele retur ale primei faze a competițiilor europene intercluburi la fotbal ; Hochei : U.R.S.S. — Canada Selecțiuni înregistrate de la Moscova ; Din marile meciuri de box ale secolului : Tommy Burns — Gunner Moir (disputat în anul 1907), Jack Sharkey Max Schmelling (1930) și Ray Sugar Robinson — Randy Turpin (1915).DUMINICA, 6 OCTOMBRIE. Ora 16,00 — MAGAZIN SPORTIV : Handbal masculin : Dinamo București — Politehnica Timișoara (repriza a Il-a). Transmisiune de La Stadionul Dinamo ; Hochei : U.R.S.S. — Canada. Selecțiuni înregistrate de la Moscova.

MARȚI, 1 OCTOMBRIE 1974
PROGRAMUL 1
8,30 Curs de limbă germană. 

9,00 Teleșcoalâ. 10,00 Curs de 
limbă franceză. 10.30 Univers ști
ințific. 11,00 Film artistic: „Cana
rul și viscolul*4. 12,10 Selecțiuni din 
emisiunile de divertisment. 12,30 
Telex. 12,35 închiderea programu
lui. 16,00 Curs de limbă rusă. 
16.30--17,00 Curs de limbă engle
ză. 17.30 Telex. 17,35 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
18,15 Gala maeștrilor. 18,50 Legile 
țării — legile noastre! 19,00 Tele- 
glob: „Corola de lumini a Chi- 
nei“. 25 de ani de la proclamarea 
R.P. Chineze. 19.30 Telejurnal. 
Mandatul de azi pentru viitorul 
comunist al României. 20.00 Re
vista economică TV. 20.25 Ima
gini muzicale, imagini coregrafi
ce.. 20,40 Film artistic: „Războiul 
subteran*4 — producție a studiou
rilor cinematografice din R.P. 
Chineză. Regia Jan Hsu-Tup. în 
distribuție: Ciu Lun-Kuan, Wan 
Pin-iu. Cian Iun-Show, Llu Hsiu- 
Cieh. Wan Hsiao-Ciun. 22.10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial pentru copil: 

.Daktari44. 20,25 Reluări la cererea 
telespectatorilor. 20.45 Roman foi
leton: „Flori de toamnă44. 21,35 
Concertul orchestrei filarmonice a 
Radiotelevizlunil Franceze.

Situația din Portugalia
@ Demisia generalului de Spinola • Generalul
Costa Gomes

Junta de salvare națională din Portugalia a dat publicității, luni, următorul comunicat în legătură cu demisia generalului Antonio de Spinola din postul de președinte și asumarea acestei funcții de către generalul Costa Gomes: „întrucît Excelența Sa generalul Antonio de Spinola a renunțat la funcția de președinte al Republicii, Junta de salvare națională, în temeiul art. 5 din noua Lege constituțională, l-a ales, pentru a- ceastă funcție, pe generalul Francisco da Costa Gomes, care și-a asumat imediat atribuțiunile sale în fața Juntei. In conformitate cu art. 7 din aceeași lege, el l-a confirmat în funcția de prim-ministru pe generalul de brigadă Vasco dos Santos Goncalves. Președintele Republicii va adresa, la 30 septembrie, un mesaj către națiune".într-un comunicat dat publicității la Lisabona de Mișcarea forțelor armate portugheze se arată: „Mișcarea forțelor armate, prin intermediul Comisiei sale de coordonare, anunță că, în urma reuniunii pe care a ținut-o la 29 septembrie cu Junta de salvare națională, generalii Manuel Diogo Netto, Jaine Silverio Marques și Carlos Galvao de Melo și-au încetat funcțiile de membri ai a- cestei junte. De la această dată și pină la numirea unor noi membri, junta este constituită din generalul Francisco da Costa Gomes, viceamiralul Pinheiro de Azevedo și viceamiralul Rosa Coutinho".Numărul arestărilor efectuate în cursul evenimentelor din ultimele două zile se ridică la 75 — precizează un comunicat guvernamental difuzat luni la Lisabona. Aceste persoane sint „suspectate de a fi implicate în activități contrarevoluționare", precizează comunicatul, mențio- nind, totodată, că o serie de alte persoane arestate au fost puse deja în libertate. Pe lista celor 76 de arestați figurează mai mulți foști miniștri din guvernul .Caetano și fostul ministru al afacerilor externe in regimul lui Salazar, precum și militari legați de regimurile anterioare.

- A' interviul nostru # ;w.-/ 5

noul președinte al Portugaliei
„Unitatea poporului și a forțelor armate a ieșit consolidată din încercarea prin care a trecut, recent. Portugalia" — a declarat primul ministru portughez, Vasco Goncalves, într-un mesaj adresat națiunii. El a arătat că „tentativa de subversiune", pusă la cale de elemente ce încercau să profite de ignoranța unei populații care a trăit 48 de ani sub un regim ce a privat-o de instruirea politică, nu și-a atins obiectivele. Precizînd că guvernul era la curent cu ceea ce se pregătea, vorbitorul a evidențiat, totodată, intervenția presei și vigilența sectoarelor celor mai înaintate ale populației, a mișcărilor democratice și partidelor politice, care au dat un ajutor deosebit de mare, inten- sificînd, astfel, unitatea — „condiția esențială a consolidării șl dezvoltării democrației în Portugalia".Premierul Goncalves a menționat că ținerea manifestației „majorității tăcute" a putut fi împiedicată fără să se recurgă la violență.Subliniind că revoluția înfăptuită în Portugalia a început să-și arate roadele, vorbitorul a arătat că tocmai într-un asemenea moment reacțiunea a încercat să le distrugă. Dar — a spus el — forțele populare și Mișcarea forțelor armate sint vigilente și hotărîte să-și îndeplinească programul. Vasco Goncalves a anunțat că, duminica viitoare va fi o zi de lucru la scară națională, în cursul căreia „poporul va merge la cîmp, în birouri sau in uzine, demons- trînd că este gata să că pentru progresul munceas- națiunii".

Demisia generalului Antonio de Spinola este consecința logică a crizei politice din ultimele zile — se arată într-un comunicat al P.C. Portughez, dat publicității luni după-amia- ză și reluat de agenția France Presse. în comunicat se apreciază că prezența generalului Spinola in fruntea țării devenise imposibilă, ca urmare a eșecului complet al manifestației așa-numitei „majorități tăcute" și al forțelor contrarevoluționare de care erau legate, direct sau indirect, unele personalități din vechiul regim, din lumea financiară și din actualul aparat de stat, precum și ca urmare a marii victorii a Mișcării forțelor armate și a forțelor democratice șl populare. „Partidul Comunist consideră demisia generalului de Spinola ca un fapt pozitiv, care clarifică situația politică și creează condiții pentru progresul procesului de democratizare și de decolonizare".Partidul Comunist face apel la vigilenta forțelor democratice, apreciind că „fascismul și reacțiunea au fost înfrînte, dar nu răpuse". în document se cere adoptarea de către guvernul provizoriu a unor măsuri urgente „în scopul instituirii unul regim de libertate și al respectării ordinii democratice, stimulării economiei, rezolvării problemelor sociale și continuării decolonizării". în încheierea documentului este reafirmată necesitatea menținerii unității între masele populare și Mișcarea forțelor armate, apreciin- du-se că ultimele evenimente „deschid posibilitatea unor alegeri libere".

R.P. POLONA. Imagine din Gdansk

afacerilor externe al George Macovescu,

întrevederile 
ministrului 
de externe 

al României ROifUlllllît »

Cu C. I. FADARE, secretar 
al Institutului Nigerian 

de Ziaristică

Dialog despre Nigeria:

presa și tinerii
C. I. Fadare, secretar al Institutului Nige

rian de Ziaristică, a poposit pentru o oră la 
„Scînteia tineretului." Firește, am discutat des
pre ziarul de tineret, despre experiența presei 
care se adresează generației tinere, o genera
ție în proces de formare, avînd exigențe speci
fice. Apoi oaspetele s-a referit la realitățile 
nigeriene și la preocupările colegilor noștri 
de breaslă din această țară africană.

«7.

Ministrul României, „șeful delegației țării noastre la Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.. s-a intîlnit, luni, cu vi- cepremierul și ministrul afacerilor externe al Siriei. Abdel Halim Khaddam, cu ministrul de externe al Maurita- niei, Hamdi Ould Mouknass, și cu ministrul afacerilor externe al Iordaniei, Zeid Al Rifai. Cu prilejul acestor intîlniri, au fost abordate probleme privind relațiile bilaterale, bleme aflate la actualei sesiuni nerale a O.N.U.
precum și pro- ordinea zilei, a a Adunării Ge-

Evoluția
cipriotă deNICOSIA — Schimbul prizonieri din Cipru, suspendat săptămină trecută, va reincepe peste cîteva zile — a anunțat, luni, un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite. Acordul reluării schimbului de prizonieri a intervenit după o întîlnire care a durat trei ore între președintele interimar al Ciprului, Glafkos Clerides, și liderul comunității turce din insulă, vicepreședintele Rauf Denktaș. La cererea lui Glafkos Clerides nu a fost încă fixată data viitoarei intîlniri.

Ambasadorul României a prezentat 
scrisorile de acreditare președintelni

La 28 septembrie a avut Ioc Ia Banjul ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare de către ambasadorul Republicii Socialiste România, Ion Moangă, președintelui Republicii Gambia, Dawda Jawara.în cadrul discuției prietenești care a urmat acestei ceremonii, ambasadorul român a transmis șefului statului gambian, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, salutări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și urări de prosperitate și progres poporului prieten din Gambia.Președintele Dawda Jawara a transmis. La rîndul său, președintelui Nicolae Ceaușescu, mulțumirile sale sincere pentru mesajul prietenesc transmițîndu-i cele urări de sănătate personală, de noi

prodigioasa sa activitate, iar poporului român prieten, realizări tot mai mari în opera de construcție a unei vieți noi și fericite. Președintele gambian și-a exprimat, totodată, dorința ca relațiile de colaborare dintre cele două țări și popoare să se dezvolte în continuare.

— Ce reprezintă Institutul 
Nigerian de Ziaristică P— Are o dublă funcție : cea de școală și cea de forum pentru dezbateri profesionale ziaristice. Institutul are ca membri pe cei 22 editori ai presei nigeriene, ca și cele 7 societăți de radio și televiziune. Aceste instituții împreună cu Ministerul Informațiilor sprijină material activitatea Institutului. Dar nu-i vorba doar de latura financiară. Consiliul care patronează care aceste prezentate, problemele rile ce se riile ce pentru a adapta necesitățile reale, proprii, ale ziaristicii nigeriene, numărul cadrelor didactice. în cadrul Institutului organizăm si dezbateri „față in față" : ziariștii abordează problemele de mare interes cu reprezentanți ai oamenilor de afaceri, cu exponenți ai Sindicatelor sau cu diferite personalități ale lumii politice, culturale, economice.

— Cîți studenfi frecventea
ză cursurile ?— De la 1 octombrie, 250 tineri urmează, timp de doi ani, cursurile zilnice (in afara lor, avem cursuri profesionale de scurta durată cum ar fi stenodactilografia pentru cei care practică gazetăria). Pentru a fi admiși tinerii trebuie să îndeplinească nu numai cerințe de școlarizare (10 ani), ci să treacă și probe de cunoștințe. După un prim test (o discuție cu candidații) urmează două probe scrise și una orală. Verificăm mai ales cunoștințele de politică internă și externă.

— Ne puteți aminti un su
biect care s-a dat la exame
nul de admitere in acest an ?— Dezarmarea a fost unul din subiecte. Candidații. au primit un text cu inadvertențe pe care trebuiau s depisteze...

— Au fost mulfi 
didați p— Peste 1 000. După s-au selectat doar 400. au rămas 250....

— Există, s-ar părea, un 
deosebit interes față de a- 
ceastă profesiune. Cum se 
explică P— Prin prestigiul profesiunii...

activitatea, și in instituții sint re- dezbate efectiv practice : cursu- vor audia, mate- trebuie introduse studiul la

— Ce trebuie, după dum
neavoastră, să caracterizez» 
un ziarist ?— Judecata limpede, eln- ■tea, bunul simț...

— Tresa nigeriană se ocu
pă de problemele tineretu
lui ?— Fără Îndoială. Cel puțin o dată sau, uneori, de două ori pe săptămină sint publicate rubrici consacrate tineretului. Sint publicate mai ales informații privind invățămintul. Sint dezbătute, de asemenea, probleme ale utilizării timpului liber, ale activității cluburilor de tineret, asociațiilor sportive etc. Două televiziune — cele gos și Ibadan — au „Forumul tineretului." în cadrul lor se abordează mai multe teme. De obicei, un conducător de organizație de tineret își expune punctul de vedere, se examinează probleme de actualitate. Bineînțeles, nu lipsește partea de divertisment.

— Care sînt 
actuale cele mai 
care preocupă pe

cultural- stații de din La- emisiuni

să le
can-test Apoi

problemele 
importante 
tineri ?— Voi aminti doar citevadintre ele. în primul rind este vorba de efortul pentru eradicarea analfabetismului. Se construiesc școli, se pregătesc cadre didactice iar din 1976 va fi pus în aplicare un sistem generalizat de invățămint primar. O problemă esențială pentru tineri este cea a găsirii unui loc de muncă. Problema este legată strins de cea a dezvoltării economice. Ideea centrală a acestei dezvoltări o reprezintă implantarea industriei în diferite provincii, asigurarea unui progres al tuturor zonelor. Se înalță mereu noi fabrici. Direcția principală : producția de oțel, ciment, motoare. Paralel se înființează colegii industriale. Este adevărat, numărul școlilor de specializare este încă redus. Dar există strădanii pentru a se ameliora situația (oaspetele ne arată un ziar din Lagos care cuprinde o listă amplă de întreprinderi ce oferă burse in vederea specializării industriale). Oricum, progresele pe plan economie sint de natură să favorizeze accesul tineretului în cimpul muncii, soluționarea pozitivă a problemelor sale.

EUGENIU OBREA
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• MINISTRUL afacerilor externe al Finlandei, Ahti jalainen, și-a exprimat ranța că etapă a securitate Europa seadresat, mai bune și fericire succese în
• In cadrul „Operațiunii economie", guvernul belgian a hotă- 

rit reducerea, cu începere de luni, 30 septembrie, a iluminatului 
public. Hotărîrea se referă la iluminatul autostrăzilor și al dru
murilor de acces. • La Amsterdam, au început ieri lucrările ce
lui de-al XXV-lea Congres internațional de astronautică, a cărui 
temă principală va fi „Prezentul și viitorul stațiilor spațiale". Cei 
500 de delegați, reprezentind 35 de țări, dezbat, în cadrul unor 
colocvii separate, probleme ce privesc mijloacele de salvare a 
astronauților aflați în spațiu. • La o exploatare auriferă din 'Ko- 
lima, la extremitatea nord-estică a Uniunii Sovietice, a fost des
coperită o pepită cintărind 2,098 kg. o Oficialitățile tailandeze au 
anunțat confiscarea a două transporturi de heroină și opiu, apre
ciate la bursa neagră a stupefiantelor la o valoare de peste zece 
milioane dolari • Un număr de 21 de persoane, și-au pierdut 
viața și 38 au fost rănite, ca urmare a accidentului rutier ce a 
avut loc pe șoseaua, Kahul-Jelalbad, cînd un autobuz, care și-a 
pierdut direcția, s-a prăbușit într-o prăpastie de peste 100 metri 
adîncime. o Anul 1973 a fost pentru celebra romancieră Agatha 
Christie un an-record. Piesa sa „Cursa de șoareci" a înregistrat 
cea de-a 9 000-a reprezentație la Londra, iar „Crima din Orient 
Express" a devenit scenariul unei superproducții cinematografice 
cu succes garantat. Filmul se bucură de una din cele mai presti
gioase distribuții. • La Academia de medicină din Szczecin s-a 
trecut recent la experimentarea electrophtalmului — aparat care 
permite nevăzătorilor să perceapă o imagine a mediului înconju
rător puțin neclară în alb-negru. Cu el orbii pot discerne obiecte, 
siluete și se pot deplasa fără greutate pe străzi. Aparatul se asea
mănă cu o cască de mari dimensiuni, este adevărat, puțin 
incomod. • Doi ani și jumătate a durat conceperea și realizarea 
ceasului de mină computerizat „Arctos-Oigital-Quarz". El este 
opera unui grup de specialiști din R. F. Germania. Ceasul-brățară 
alcătuit din elemente electronice miniaturizate pe bază de cris
tale lichide cu indicator digital a fost elaborat inițial in vederea 
zborurilor cosmice.

Kar- spe- doua pentru cooperare solda cu rezultate pozitive și că, in cel mai scurt timp, va putea fi convocată, la Helsinki, cea de-a treia fază a conferinței, la nivel înalt. Ministrul finlandez a făcut a- ceastă declarație la înapoierea în patrie, după ce a luat cunoștință. la Geneva, de stadiul lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.
Congresmenii americani 
primiți de Fidel Castro• SENATORII AMERICANI Jacob Javits și Claiborne Pell, membri ai Comisiei senatoriale pentru relații externe, și-au încheiat vizita în Republica Cuba. La Havana, congresmenii americani au fosț primiți de primul ministru ai Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, Fidel Castro Ruz, precum și de președintele Cubei, Osvaldo Dor- ticos Torrado. în cadrul convorbirilor au fost discutate probleme privind relațiile dintre cele două țări.

cea de-a Conferinței Și va în
condiției femeii, Gabriel Peron- net, secretar de stat pentru problemele mediului, cărora Ii s-a alăturat Jean-Jacques Servan- Schreiber, președintele Partidului radical.

INSTITUT PENTRU 
TINERII NAMÎBIENIîntrunit intr-o ședință specială, Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia — din care România face parte ca membră a Biroului Consiliului — a aprobat un plan pentru crearea unui Institut pentru Namibia. Obiectivul acestui institut este de a asigura accesul tinerilor na- mibieni la educația și cunoștințele necesare pentru susținerea eforturilor lor in lupta de eliberare națională, pregătindu-i astfel pentru administrarea unei Namibii libere.

ra de stat din 1967 și vinovate de incidentele sîngeroase de la Institutul politehnic din Atena, petrecute în noiembrie anul trecut, anunță presa greacă. Intre cele 33 de persoane figurează și fostul președinte al Greciei, Ghiorghios Papadopoulos, și o- nwl forte al vechiului regim militar. generalul Demetrios loan- nides. în prezent au loc investigații pentru stabilirea culpabilității acestor persoane atit în ceea ce privește organizarea loviturii de stat, cit și in ceea ce privește reprimarea singeroasă a acțiunii studenților de la Institutul politehnic din Atena.
Arestări in Bolivia

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t București. Piața „Scintell* Tel t 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fao la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi ol Instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ..BOMPRESHf.ATEI.IA* — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Orivltei or. 64—66 P.O.B. — 2001.

Nouă formațiune 
politică în Franța• ÎN FRANȚA aluat ființă o nouă formațiune — „Partidul radical reformator".acesteia se Durafour, i

politică1 socia- Printre numără ministrullist șilideriiMichel francez al muncii. Andră Rossi, purtătorul de cuvînt guvernamental, Franțoise Giroud, secretar de stat pentru problemele

Suleiman Demirel 
va forma un nou guvern• LUNI, președintele Koruturk a însărcinat pe fostul premier al Turciei. Suleiman Demirel, liderul Partidului Dreptății. să formeze un nou guvern. Suleiman Demirel a anunțat că va începe imediat tatonările pentru alcătuirea noului guvern. Liderul Partidului Dreptății s-a pronunțat împotriva organizării de alegeri anticipate sub motivul că alegerile nu trebuie să servească drept soluție pentru fiecare criză guvernamentală.

• GENERALUL bolivian Ela- dio Sanchez Gironda, fost șef al Marelui Stat Major al armatei boliviene, arestat simbătă, la La Paz, a sosit în capitala Argentinei, ca exilat politic — relatează agenția oficială de presă ar- gentineană ,,Telam“. Potrivit observatorilor politici, recentele arestări operate la La Paz ar fi în legătură cu descoperirea unui complot care viza răsturnarea guvernului condus de președintele Hugo Banzer.

• GUVERNUL de Ia Atena a interzis ieșirea clin Grecia a 33 de persoane implicate in lovitu-

• LA INVITAȚIA Consiliului Central ai Mișcării Sindicale Revoluționare Cehoslovace, luni, a sosit Ia Fraga, intr-o vizită o- ficială prietenească, o delegație a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. ai P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.
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