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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în comune și cooperative agricole 
de producție din județul Olt

Seoretarul general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat miercuri 
o vizită de lucru in comune și cooperative agri
cole de producție din Județul Olt.

în această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însotit de tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare și apelor.

înscrisă în cadrul general al numeroaselor ln- 
tilniri ale secretarului general al partidului cu 
oamenii muncii, al intensei activități politico- 
sociale ce caracterizează perioada din ajuipil 
Congresului al XI-lea al P.C.R., această vizită 
de lucru a fost consacrată examinării unor pro
bleme majore, de interes actual și de largă per
spectivă, ale dezvoltării agriculturii noastre so
cialiste, ale ridicării vieții satului românesc la 
un tot mai Înalt grad de civilizație șl progres 
socialist. în centrul dialogului Viu, creator, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu factori de răs
pundere din agricultură, cu președinții coope
rativelor agricole vizitate, cu ingineri și țărani 
cooperatori, s-au aflat aspecte esențiale ale mo
dernizării agrioulturii noastre socialiste șl spo
ririi mai rapide a eficienței sale economice.

Seoretarul general al P.C.R. a abordat, totoda
tă, probleme de o maximă importanță pentru 
profilul de miine al satului românesc și oame
nilor săi, ca de pildă necesitatea modernizării 
invățămintului din mediul rural, astfel incit a- 
cesta să formeze un nou tip de muncitor agri
col, temeinic cunoscător al tehnicii și agrotehni
cii celei mai avansate, cu un înalt nivel de cu
noștințe care să corespundă agriculturii de miine. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat în ace
lași timp o deosebită atenție cadrului in care 
va munci șl v* trăi un astfel de muncitor agri
col, analizind aspectele de bază ale ridicării așe
zărilor rurale la nivelul urban de civilizație 
și confort, ale apropierii condițiilor de viață dc 
la sate și cele specifice orașelor. în acest fel. 
in vizita de lucru a secretarului general al 
P.C.R. și-au găsit expresie concretă unele din 
cele mai importante puncte ce vor sta în aten
ția apropiatului congres, decurgînd din proiec
tele Directivelor și Programului. Partidului Co
munist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
în după-amiaza zilei de 2 oc
tombrie. într-o vizită protoco
lară, pe Alteța Sa Regală 
Prințul Henrik al Danemarcei, 
care f; vizită
noastră.

Prințul Henrik a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
călduroase urări de sănătate și 
fericire personală din partea 
Maiestății Sale Regale Mar
grethe a Ii-a a Danemarcei.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe

întreprinderea

oaspete să transmită din partea 
sa Reginei Margrethe un cor
dial salut și cele mai 
urări. \

Cu acest prilej a avut 
convorbire cu privire la 
țiile bilaterale, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

Echivalentul energetic 
al unui angajament

Colectivul întreprinderii de 
vagoane din Drobeta Turnu Se
verin, a cărui majoritate o for
mează detașamentul 
muncitori, raportează 
nirea sarcinilor de 
primii patru ani ai cincinalului. 
Acest sUcces al harnicilor con
structori de vagoane severineni 
va permite realizarea pînă la 
finele anului curent a unei pro
ducții globale industriale supli
mentare în valoare de circa o 
sută milioane lei.

V
izita de lucru a 
început în comuna 
Scornicești, așeza
re vestită în. în
treaga țară prin 
hărnicia și price
perea oamenilor săi, prin, re

zultate deosebite obținute in 
ultimii ani atît în dezvoltarea 
producției agro-zootehnice, cît 
și în creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al locuito
rilor săi.

Cu emoțiile și satisfacțiile fi
rești pe care le oferă un ase
menea eveniment, toți locuitorii 
comunei au ieșit în întîmpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
salutînd cu nețărmurită dragos
te, cu mare stimă și respect pe 
cel mai iubit fiu al poporului, 
venit în vatra strămoșească a 
Scorniceștilor, comuna natală a 
conducătorului României socia
liste. Pe fețele tuturor se citea 
bucuria și marea mîndrie de a 
fi concetățeni cu cel care con
duce astăzi destinele națiunii 
noastre, și care s-a ridicat din
tre ei ca un strălucit reprezen
tant a tot ce are mai bun și mal 
cutezător poporul român.

care scandau 
numele tovarășului 

Ceaușescu, numele
glasul oamenilor 
neîncetat 
Nicolae 
Partidului Comunist Român, vi
brau sentimente mereu vil — 
atașamentul fierbinte, voința de 
a urma neabătut drumul parti
dului, spre binele 
poporului nostru, 
noastre socialiste.

La aterizarea 
prezidențial, primul secretar al 
Comitetului județean Olt al 
P.C.R. și președinte al Consiliu
lui popular județean, Constan
tin Sandu, președintele coopera
tivei agricole de producție, Va- 
sile Bărbulescu, au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
emoționante cuvinte de bun 
venit.

Se aflau aici, alături de cei 
din Scornicești, țărani din 
Prisaca, Valea Mare, Oborul, 
Tătulești și alte sate din îm
prejurimi. Dintre ei, s-a des
prins bătrînul cooperator Florea 
Oanța, care, întîmpinîndu-1 pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu

și fericirea 
al patriei

elicopterului

(Continuare in nas a ll-a)

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară
din comuna Scornicești

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, locuitorilor cțin Scorni
cești, tuturor celor prezenți la 
această adunare, locuitorilor din. 
întregul județ Olt, u.n salut 
călduros din partea Comitetu
lui Central al Partidului și a 
mea personal. (Aplauze, urale 
puternice. Se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R. !“).

a-

găzile în care predomină tinerii. 
Prin valorificarea acestei iniția
tive s-au obținut două rezultate 
oonsiderabile: o integrare mai 
rapidă a tinerilor nou încadrați 
și o contribuție efectivă mai 
mare a lor pe planul producției. 
Numai în luna trecută, valoarea 
producției suplimentare realizate 
de aceste brigăzi echivalează cu 
aproape 5 000 ore/om.

Dacă la cele declarate de se
cretarul comitetului V.T.C. a- 
dăugăm și angajamentul tine
rilor privind eliminarea rebutu
rilor (angajament realizat inte
gral și luna trecută), precum și 
inițiativa tinerilor de la atelierul 
țevărie grea și ușoară, privind 
recuperarea cantităților de me
tal ieșite din circuitul de fabri
cație al cazanului de 1035 tone, 
cantități care se ridică la cîteva 
tone pe trimestru, realizăm ar
gumentele care au stat la 
unui alt mare angajament 
acestor tineri: terminarea 
de-al 3-lea cazan de 1035 
abur cu două săptămîni mai de
vreme.

Primul a fost gata după 30 de 
luni de fabricație, al doilea după 
15, ultimul din această serie va 
fi gata în mai puțin de 12 luni. 
Iar acest „mai puțin de 12 luni" 
reprezintă, în primul rînd, con
tribuția directă, efectivă a ce
lor 350 de tineri, constructori ai 
celui mai mare obiectiv energe
tic din istoria „Vulcanului".

de combustibil
La Autobaza Reghin, județul 

Mureș, economisirea carburanți
lor, a lubrifianților și a piese
lor de schimb a devenit, de 
acum, o preocupare permanen
tă care antrenează întregul co
lectiv, de la tînăr la vîrstnic. 
Continuînd tradiția bunelor re
zultate obținute in acest dome
niu — anul trecut de aici au 
fost recrutați cîștigătorii etapei 
județene a concursului de eco
nomii — succesele obținute pînă 
în prezent promit depășiri 
substanțiale. „Despre tinerii pe 
care-i avem — ne relatează 
tovarășul Emil Dan, șeful auto
bazei — ar fi multe de spus. 
Iată, de pildă, în primele nouă 
luni din acest an. planul Ia 
transportul de călători, par
cursul mediu zilnic, productivi
tatea pe capacitate și kilometri 
parcurși, indicatori de bază ai 
activității noastre, au fost înde
pliniți. în proporție de 101—109 
la sută.

L-am văzut o singură dată 
la Rogojelu. Noaptea, din goana 
mașinii. Un colos de 90 de me
tri înălțime, o masă de mii de 
tone, un paralelipiped impre
sionant. Așa arăta — țin bine 
minte — cazanul energetic de 
1035 tone de abur pe oră.

Pentru construcția lui a fost 
nevoie de o întreagă fabrică 
(Fabrica de pereți membrană a 
Întreprinderii „Vulcan") cu sute 
de muncitori, maiștri și ingineri 
angajați într-o acțiune de pio
nierat în industria românească, 
în considerarea căreia intră atît 
noutatea tehnologică, cît și pro
porțiile acestei acțiuni.

Desigur, realizarea unui
semenea colos cere înaltă cali
ficare, oameni cu experiență, 
sudori, cazangii și lăcătuși, care 
au mai lucrat la realizarea unor 
cazane energetice. In același 
timp, prin extinderea noii fabrici 
au crescut și vor crește și în con
tinuare numărul tinerilor, apor
tul lor la realizarea sarcinilor de 
plan.

— In cele două ateliere ale 
fabricii (pereți membrană și 
țevărie grea și ușoară) lucrează 
în momentul de față peste 350 
de uteciști, ne spune Alexandru 
Sîrbu, secretarul comitetului 
U.T.C. 200 dintre ei sînt organi
zați în brigăzi separate, în care 
numărul lor este predominant. 
Restul fac parte din brigăzi com
puse în marea lor majoritate din 
oameni cu o bogată experiență. 
După 5—6 luni de lucru, cei 
mai buni dintre ei trec în bri-

baza 
al 

celui 
tone

aceasta se adaugă faptul că am 
dorit să cunosc cum lucrează și 
ce rezultate obțin consătenii mei, 
cei cu care am învățat în școală 
și apoi, rămînînd aici, în co- 

‘mună, au continuat și continuă 
să acționeze pentru înfăptuirea 
idealurilor de dreptate și bună
stare ale Partidului Comunist 
Român. (Aplauze puternice).

Am constatat cu multă bucu
rie și satisfacție că locuitorii 
comunei Scornicești, cooperativa 
de producție agricolă de aici, au 
obținut in acest an rezultate 
deosebit de bune. înrolîndu-vă 
în marea întrecere pentru spo
rirea producției agricole 
reușit, în zona respectivă

Aflîndu-ne în cel de-al XXX- 
lea an de la eliberarea Româ
niei de sub dictatura, fascistă 
și dominația Germaniei hitle 
riște și în ajunul celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, am conside
rat necesar să avem unele în- 
tîlnirl cu muncitorii, țăranii, 
intelectualii, cu oamenii muncii 
din România pentru a discuta 
împreună atît despre ceea ce 
am realizat, cit și despre ce 
avem de făcut pentru înfăptui
rea neabătută a programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră socialistă! (Aplauze pu
ternice).

în acest cadru general se în
scrie și vizita în Scornicești. La PAVEL PERFIL

A rost ziua întîia,
viscol și gercu

putea

de ne-
ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a IV-a)

arun-
peste

de fapt din

e- 
o- 
de

MiiB

M. B.

Pentru tinerii

(Continuare în pag. a Ill-a)

Jî1

pasionați ai 
sportului alb“,

• •

pentru cei care și-au 
procurat rachete și, 
prin forțe proprii, și-au 
construit terenuri

Redacția noastră

• în colaborare cu 
Federația română de 
tenis
• Cu sprijinul C.C. 

al U.T.C.
organizează 
de masă, de 
gură, dotată

o competiție 
mare anver- 
cu trofeul

Culorile toamnei s-au revărsa! 
peste pădurile înalte ale Făgâ- 
rașilor, cerbii și caprele negre 
simt în nări căderea zăpezii. 
Sus, pe crestele Negoiului ful- 
guiește pieziș, vînturile înfioa- 
ră apele Bilei.. E sfîrșit de sep
tembrie, puține zile după ma
rea sărbătoare a inaugurării 
Transfăgărășanului. Grosul de
tașamentului de constructori s-a 
retras. Au mai rămas puțini. 
Execută lucrări de prevenire a 
avalanșelor, finisează taluzele, 
replantează brazii distruși in 
timpul lucrărilor. Transfăgără- 
șanul a devenit o realitate fas
cinantă în geografia și peisajul 
munților noștri.

— La ce vă gîndiți, tovarășe 
căpitan ? Priviți, mi se pare, a- 
cum pentru prima oară pangli
ca șerpuitoare a șoselei, 
cată parcă la întimplare 
păduri și prăpăstii.

— Sincer să fiu, s-ar 
să fie așa cum ziceți. Și mie 
mi se pare că de cîte ori pri
vesc această grandioasă lucra
re o văd întîia oară. Oricum 
însă, de fiecare dată, privirea 
și amintirea mea descoperă ceva 
nou, care mă emoționează, mă 
face să retrăiesc clipe 
uitat.

— Cum a fost atunci, 
ma zi in care ați ajuns

munți, prima zi 
viața șantierului ?

Căpitanul VASILE EUGEN 
IONESCU nu are nevoie de 
fortul aducerii aminte. Nu 
dată a rememorat acea zi 
început.

— Primisem comanda subuni
tății — își începe el povestirea 
— cîteva zile înainte de data 
stabilită pentru plecare și am 
inceput îndată instruirea ostași
lor și pregătirea pentru drum. 
Toți aveam moralul foarte ri
dicat, eram nerăbdători să por
nim cit mai repede ca și cind 
acolo, în munți, ne-ar fi aș
teptat distracții și nu înfrun
tarea cu greutăți pe care ni-

meni dintre noi nu le bănuiam. 
Soldați! erau veseli, făceau glu
me și încercau să-și imagineze 
viața din tabăra alpină. Am 
supravegheat și verificat perso
nal pregătirea și echipamentul 
fiecărui soldat ca nici unuia să 
nu-i lipsească nimic, nici mă
car acul de cusut. Dar cea mai 
temeinică, mai stăruitoare a 
fost pregătirea moral politică a 
trupei, la care au participat, la 
care și-au adus contribuția lor, 
toți comandanții unității, secre-

„Cupa Scinteii
tineretului
la tenis"

Întrecerile se vor desfă
șura non-st'op între 5 oc
tombrie — 3 noiembrie 
a.c.
Numeroase premii în tro
fee, materiale și echipa
mente sportive.

Alte amănunte - 
in pagina V
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(Urmata din pag. 1) 

tradiționala pîine și tare, a-a 
■dresat conducătorului țării eu 
cuvintele : „Bine ați venit pe 
meleagurile natale ! Să trăiți 
în veci, să fiți fericit !“. Apoi, 
doi copil — Mariana Șerbănes- 
cu și Emil Ilieseu, au dăruit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
florile recunoștinței celei mai 
fierbinți, pentru minunata lor 
copilărie — luminoasă „ca flo
rile ’n fereastră" — cum spunea 
Unul din ei, îmbujorat de emo
ție.

După aceste clipe de mîndră 
sărbătoare populară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat 
spre noul cartier de locuințe 
din Scornicești, o concretă anti
cipare a viitorului centru rural 
de tip urban.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu factorii de con
ducere ai județului și comunei 
se axează, pentru Început, asu
pra unei probleme de mare ac
tualitate, pentru viitorul locali
tății vizitate, al tuturor așezărilor 
rurale ale patriei noastre : siste
matizarea satului și. implicit, 
apropierea sa de acele atribute 
de confort și civilizație proprii 
orașelor țării.

Analiza atentă a aspectelor 
dezvoltării comunei, recomandă
rile făcute de secretarul gene
ral al partidului edililor locali 
constituie un prețios îndreptar 
nu numai pentru locuitorii Scor- 
niceștiului, ci și pentru cetă
țenii celorlalte așezări rurale 
aflate intr-un continuu proces 
de înnoire și modernizare, me
nit a apropia tot mai mult sa
tul românesc de modul de via
ță al orașelor patriei noastre.

De altfel, comuna Scornicești 
ilustrează, asemenea numeroase
lor localități rurale, prin inl'ă’- 
țișarea sa nouă, viața de astăzi 
a satului românesc, transformă
rile adinei pe care socialismul 
le-a adus in felul de trai al ță
rănimii noastre. Semnificativ în 
acest sens este noul cartier de 
locuințe construit aici cu mij
loacele proprii ale cetățenilor și 
cu sprijinul cooperativei agrico
le de producție — una din mul
tele realizări pe care locuitorii 
comunei le prezintă cu justifi
cată mîndrie secretarului gene
ral al partidului.

Vizitind noul cartier, care, in 
final, va număra peste 100 de 
apartamente, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întimpinat cu 
dragoste de țăranii cooperatori 
care il invită cu inima deschi
să, cu nespusă bucurie să le 
calce pragul, mulțumindu-i pen
tru grija permanentă pe care 
partidul și statul o manifestă 
consecvent pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai mate
rial și cultural al țărănimii noas
tre muncitoare, pentru viața 
nouă, tot mai îmbelșugată pe 
care o cunoaște sătul românesc.

Secretarul general al partidu
lui vizitează mai intii aparta
mentul țăranului cooperator 
Dumitru Florea. care dispune, 
pentru cei opt membri ai fami
liei sale, de cinci camere, două 
băi, bucătărie, cămară și pivni
ță.

— Ei, cum «tați acum 7 Sint 
mai bune condițiile de locuit ca 
pînă acum 7 — întreabă tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

— Foarte bune — răspunde 
proprietarul apartamentului. Nu 
mai stăm ca inainte, toți înțr-o 
■ingură cameră și avem tot ce 
ne trebuie ca să trăim ca la o- 
raș. Vă mulțumim din suflet 
pentru condițiile de viață create 
— îi răspunde Dumitru Florea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vizitează apoi apartamentul lui 
Ion Voica, fiind intîmpinat cu 
aceeași dragoste și stimă de fa
milia acestuia. „Să trăiți, tova
rășe secretar general. Bine ați 
venit sănătos in casa noastră", 
îi urează proprietarul locuinței.

Și aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu discută despre tipuri

le de apartamente care trebuie 
realizate în zonele rurale, ne
cesitatea folosirii cît mai judi
cioase a spațiului de locuit. „Vă 
urez multă sănătate și fericire", 
spune in încheiere secretarul ge
neral al partidului.

Aceeași bucurie o resimte și 
familia cooperatorului Ion Necă, 
care il invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să viziteze 
apartamentul, mobilat recent cu 
mult gust, cu fantezje.

In fața schiței de sistemati
zare a comunei, prezentată apoi 
de Ion Băiașu, vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului 
Olt, — care prevede noi con
strucții de locuințe, precum și 
un modern spital eu 200 de pa
turi și o viitoare creșă — tova
rășul Nicolae Ceaușescu arată 
că este foarte important ca lo
cuințele să păstreze elementele 
de arhitectură tradiționale, atit 
de frumoase in această zonă, 
care să le individualizeze, și, în 
același timp, să păstreze stilul 
și decorația populară. In acest 
context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că în toate 
zonele rurale este important să 
se respecte stilul local.

Interesindu-se de eficiența 
construcțiilor, secretarul general 
al partidului a invitat să se fo
losească cit mai judicios mijloa
cele locale, să fie utilizate ma
teriale de construcții din cele 
mai ieftine.

Discuția se axează apoi pe 
problema asigurării de locuințe 
intelectualității satului — ca
drelor de medici, profesori, în
vățători și ingineri, care au 
un mare rol in evoluția viitoare 
a așezărilor rurale.

— Curm stați cu densitatea 
populației 7 — întreabă apoi se
cretarul general. La răspunsul 
gazdelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că viitoarele 
construcții trebuie să se facă 
pe actuala vatră a sațului, evi- 
tîndu-se scoaterea din circuitul 
agricol a terenurilor fertile, 
fapt care va conduce, in același 
timp, la obținerea unui procent 
mai ridicat de densitate. Acest 
lucru, valabil pentru toate așe
zările rurale, a fost subliniat 
din nou de secretarul general 
al partidului în discuția cu or
ganele locale, cu cetățenii pre
zenți. aici în număr, mare.

— Trebuie să gospodărim mai 
bine terenurile agricole, relevă 
secretarul general. Nu putem 
depăși 150 metri pătrat.i. supra
față construită împreună cu pe
rimetrul curții de fiecare fami
lie.

— Este bine așa, mai ales că 
avem și loturi personale, spune 
țăranul cooperator' Ion Necă.

— Cu mai multă grijă față de 
gospodărirea suprafeței agricole 
vom avea mai mult pămint 
pentru recolte — subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
aprobarea tuturor celor de față.

Un alt element cu valoare ge
neralizatoare, desprins din dis
cuția ce are loc, se referă la 
creșterea și urbanizarea locali
tăților 'rurale in paralel cu dez
voltarea lor economică.

Secretarul general al partidu
lui a consacrat apoi cîteva ore 
examinării, la fața locului, a 
stadiului actual al dezvoltării 
agriculturii în cooperativa agri
colă de producție, în special în 
cultura porumbului, prin prisma 
activității, rezultatelor și preo
cupărilor acesteia fiind abordate 
probleme de deosebită însemnă
tate pentru drumul viitor al a- 
griculturii.

Pentru început, s-a vizitat si
lozul de depozitare a recoltei. 
Culesul încă nu s-a încheiat, 
dar, după aprecierile1 făcute, re
colta de porumb este bună, deși 
condițiile din acest an au fost 
nefavorabile.

— Ce recolte veți avea, ce 
cantități de ploi au căzut in a- 
ceasță vară, cit pămint ați iri
gat 7 — întreabă secretarul ge
neral al partidului.

— După socotelile noastre, 
răspunde președintele coopera
tivei, putem obține peste 6 200 kg 
de porumb boabe în medie de 
pe cele 765 hectare cultivate .pe 
terenuri podzolice neirigate. N-a 
mai plouat din iulie pe la noi, 
dar am lucrat temeinic pămintul, 
astfel încit vom depăși angaja
mentele luate.

— Deci, se pot obține și în 
condiții de secetă producții 
bune, dacă aplicăm măsurile 
corespunzătoare ! — remarcă to
varășul Njcolae Ceaușescu.

Vizita continuă apoi la cîmp. 
în drum, secretarul general al 
partidului observă o turmă de 
oi, se interesează de rasa lor, 
de producția de carne și lină.

— Specialiștii să studieze ce. 
rase sint potrivite pentru con
dițiile de aici. Cred că in 
cițiva ani putem avea numai oi 
de la 100 kg în sus, apreciază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al partidu
lui s-a oprit in repetate rinduri 
in lanurile de porumb, s-a inte
resat de producțiile obținute, de 
ingrășămintele aplicate, de soiu
rile introduse în cultură. Aflind 
că pe una din tarlale porumbul 
este a doua cultură a anului, 
după culegerea secarei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat în mod deosebit această 
inițiativă : Foarte bine, în felul 
acesta dublați, practic, supra
fața 1

Pe loturile experimentale ale 
cooperativei s-a zăbovit timp 
îndelungat. Observînd că a- 
proape pe fied.re tulpină au 
legat cite doi știuleți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat 
deopotrivă conducătorilor mi
nisterului, cit și celor ai coope
rativei, cu recomandări care 
vizează nu numai unitatea res
pectivă, ele inscriindu-se ca o- 
rientări de viitor pentru în
treaga noastră agricultură.

Incepind de anul viitor — 
a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să aveți loturi nu
mai din acest soi. Selectați pen
tru sămință numai porumbul 
care a legat doi știuleți și pe 
acesta să-1 introduceți în, cul
tură. Veți avea astfel peste 600 
grame de porumb la fiecare tul
pină, iar la hectar se pot obține 
15-20 000 kilograme.

Să colaborați în acest sens cu 
institutul de cercetări, veți în
văța unii de la alții, reciproc. 
De altfel, cea mai bună cerce
tare științifică este aceasta, a- 
daugă secretarul general alr 
partidului, afătind cu satisfac
ție Spre șirurile de porumb, fie
care cu cite doi știuleți mari, 
de circa 400 grame, cu bobul 
puternic și mare.

— Extindeți acest lot, cu știu
leți dubli, pe 50 de hectare, 
recomandă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adăugind cîteva pre
cizări privind Ingrășămintele și1 
irigarea, ca un perfect cunoscă
tor al unor probleme de strictă 
specialitate.

Recomandările făcute cu a- 
cest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, notate cu deosebită 
atenție de cei prezenți. au fost 
primite cu deosebită satisfacție; 
cu angajamentul de a face to
tul pentru consolidarea și ex
tinderea experienței căpătate, 
astfel încit sarcina trasată, de a 
obține, pe un lot mai mare, o 
producție de 15-20 000 kg știu
leți de porumb la hectar să fie 
îndeplinită încă în anul viitor.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe ogoarele din 
Scornicești, rezultatele remar
cabile obținute aici au demon
strat, o dată in plus, potenția
lul mare de care dispune agri
cultura, rezervele practic neli
mitate ce pot fi puse în valoare 
prin aplicarea metodelor agro
tehnicii celei mai înaintate, prin 
efectuarea la timp Și în cele 
mai bune condiții a tuturor lu

crărilor, îmbinate cu hărnicia 
și priceperea oamenilor.

O altă temă de maximă im- 
: portanță pentru dezvoltarea pro
ducției agricole și, implicit, pen
tru progresul general al Bățu
lui, abordată în cadrul dis
cuției tovarășului ' Nicolae 
Ceaușescu cu organele locale 
și reprezentanți ai Ministerului 
Agriculturii. Industriei Alimen
tare și Apelor a conBtituit-o iri
garea culturilor.

Vizitind barajul lacului de a- 
cumulare de pe riul Plapcea 
Mică — ridicat aici in ultimul 
an, intr-o zonă unde cadrul na
tural permite îndiguirea și fo
losirea apelor pentru irigații — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de caracteristicile a- 
cestei luprări, de eficiența sa 
economică pentru agricultură. 
Se arată, în acest sens, că ba
rajul, avind o bază de 60 me
tri și un coronament de 5 me
tri, a fost construit din pietriș 
și pămint, oferind astfel posi
bilitatea de a forma un lac de 
acumulare cu capacitatea de 
1—4 milioane metri cubi apă. 
El va permite irigarea a peste 
1 000 hectare pămint arabil, ceea 
ce va înlătura consecințele pe 
care le-ar putea avea verile mai 
sărace în ploi.

In acest cadru al analizei,, to
varășul Nicolae Ceaușescu ara
tă că trebuie regularizat între
gul fir al apei — așa cum se 
face în prezent in zona comu
nei — iar malurile să fie ridi
cate în taluz. Pentru a se re
cupera pămîntul pierdut prin 
formarea lacului de acumulare, 
a spus secretarul general al 
partidului, pe aceste taluzuri 
veți putea cultiva legume, pomi 
fructiferi, sfeclă sau cartofi. Vă 
veți spori in felul acesta su
prafețele de producție și veți 
obține rezultate bune și la alte 
culturi.

In continuare se arată că este 
necesară crearea din loc în loc, 
a unei salbe de lacuri de acu
mulare. atît la Scornicești, cit 
și în alte părți din județ, cu 
ajutorul cărora să fie irigată o 
mare suprafață agricolă. „Să 
avem irigații pe tot platoul de 
aici, precum și in zona Boianu, 
unde terenurile permit o cul
tură intensivă a porumbului" — 
cere secretarul general al parti
dului. In acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu indică Minis
terului Agriculturii să sprijine 
construirea de conducte de a- 
ducțiune a apei, urmind ca 
să revină cooperativelor a- 
gricole de producție reali
zarea lacurilor de acumu
lare și a canalelor de iri
gații. De asemenea, s-a cerut 
folosirea pe scară cit mai largă 
a irigării în brazdă, care nu 
necesită mijloace speciale, fiind 
totodată la tel de eficientă ca 
și cea realizată prin conducte 
sau aspersoare.

"V nul din cele mai| importante momen-
•, te ale zilei, cu im-
18 I plicații directe, de 

îxcepțională însem
nătate pentru o- 

rientarea învățămintului din 
mediul rural, l-a constituit 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la liceul din Scor
nicești. Secretarul general 
a apreciat condițiile deose
bit de bune in care se 
desfășoară procesul de învăță- 
mint in această unitate, a tre
cut prin numeroase săli de 
cursuri, cabinete de limbi 
străine, laboratoare. modern 
utilate, evocind în mai multe 
rinduri condițiile grele in oare 
Învățau, cu 3—4 decenii in 
urmă, fiii Scorniceștilor, ca de 
altfel ai tuturor satelor țării. 
Dar, apreciind strădaniile ca
drelor didactice și rezultatele 
obținute pină acum, tovarășul 
Nicolae Ce|aușaseu s-a oprit cu 
deosebită insistență asupra pro
filului școlii din mediul rural.

Liceele din comune, « spus 
secretarul general al P.C.R., 
sint adeseori orientate greșit ; 
in loc să pregătească noile ge
nerații în meseriile de care 
este nevoie la sate, sint profi
late măi mult pe cultură gene
rală. Școala, la sate, trebuie 
organizată pe alte baze, să fie 
legată de practică Si aceasta 
nu în mod mecanic, ci in strln- 
să concordanță cu profilul agri
col sau zootehnic al comunei 
respective. Avem nevoie — a 
adăugat tovarășul Nioolae 
Ceaușescu —> de un tnvățămint 
care să creeze cadre de mese
riași, așa cum erau altă dată 
școlile de arte și meserii, dar, 
firește, la nivelul prezentului 
și mai ales la cerințele viito
rului.

Trebuie să creăm — e-a a- 
dresat în continuare secretarul 
general al paFtidului celor pre
zent! — licee agroindustriale, 
unde baza pregătirii să fie le
gată de producția materială și 
unde să se formeze un nou tip 
de muncitor agricol, un nou tip 
de țăran, cu un Înalt nivel de 
calificare, car» să cunoască te
meinic toate instalațiile șl uti
lajele, de la aparatele de muls 
și pină la tractor, de la meca
nică și pină la electricitate, 
mai ales fără electricitate ne- 
putind fi concepută o agricul
tură modernă. De acest tip de 
muncitor are nevoie agricul
tura socialistă și acesta trebuie 
să fie rolul Învățământului In 
satele noastre !

Vizitind laboratorul liceului, 
secretarul general al partidului 
a completat cu alte indicații 
profilul nou al liceului din me
diul rural, puternic legat de 
necesitățile agriculturii socia
liste. ale satului românesc con
temporan. Școala — a precizat 
tovarășul Nioolae Ceaușescu — 
să fie principalul laborator de 
agro-chimie al comunei, al coo
perativei agricole de producție. 
Aici, specialiștii să-și facă cer
cetările, să fie și profesori, să 
Învețe și elevul. Laboratoarele 
să fie dotate In mod corespun
zător modern. Să se Întocmeas
că un program de dotare a tu
turor liceelor din comune, ast
fel Incit ele să devină adevă

rate nuclee de cercetare, în 
chimie, fizică, biochimie și bio
logie, Să adăugăm la aceasta o 
bogată prezentare a faunei ță
rii, a județului respectiv, le- 
gind astfel mai mult copiii de 
natură, de mediul înconjurător, 

în timpul vizitei, secretarul 
general al partidului a insistat 
și asupra altor probleme ale 
dezvoltării învățămintului in 
general și, în special, al celui 
din mediul rural, atrăgînd aten
ția asupra necesității revizuirii 
metodicei în predarea științelor 
sociale, a alcătuirii unor selec
ții de lucrări din cele mai va
loroase ale literaturii române, 
care să fie puse la dispoziția 
elevilor etc.

Directoarea liceului, profe
soara Elena Bărbulescu, Cele
lalte cadre didactice, elevii din 
comună, aflați cu toții de față, 
și-au exprimat cu mare însu
flețire recunoștința fierbinte 
fată de secretarul general al 
partidului pentru grija neobo
sită ce-o poartă dezvoltării șco
lii românești, pregătirii .temei
nice pentru viață și muncă a 
generațiilor care vor asigura 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, înain
tarea României pe drumul lu
minos al comunismului.

De la liceul sanitar, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă, printr-un adevărat cu
loar viu, spre clădirea căminu
lui cultural, locul de desfășu
rare a adunării populare. Po 
parcurs, secretarul general al 
partidului se oprește, de mai 
multe ori, dă mina cu oamenii, 
îi salută prietenește, se intere
sează de viața locuitorilor co
munei, a unor concetățeni cu 
care a creseut și trăit laolaltă 
in anii tinereții. Pentru fiecare 
dintre ei, secretarul general al 
partidului are un cuvînt cald, 
izvorît din inimă, tuturor le 
adresează urări de sănătate și 
fericire, de succese in muncă.

La căminul cultural, secreta
rul general al partidului este 
întimpinat cu nespusă bucurie 
de Gheorghe Voitin, secretarul 
Comitetului comunal de partid, 
și Gheorghe Bărbulescu, locți
itorul secretarului, director al 
căminului cultural. Și aici, to

varășul Nicolae Ceaușescu 
poartă un dialog viu, direct, te
matica discuției fiind, de data 
aceasta, viața de partid a co
munei. Problema abordată ca
pătă, in aceste zile premergă
toare Congresului al XI-lea al 
partidului, semnificații majore, 
cu atît mai mult cu cît vizează 
unul din cele mai importante 
aspecte ale vieții politice a satu
lui românesc. Discuția se referă 
in primul rind la eficiența îm
binării funcției de secretar de 
partid cu aceea de primar, la 
justețea măsurii luate cu ani în 
urmă de conducerea de partid, 
la inițiativa secretarului gene
ral de a se cumula cele două 
importante funcții, creîndu-se în 
felul acesta condiții 'pentru asi
gurarea unei conduceri unitare 
eficiente, pentru soluționarea o- 
perativă a multiplelor probleme 
politice, economice, sociale și 
culturale .pe care le ridică viața, 
tot mai complexă a satului con
temporan. De asemenea, se re
levă faptul, la fel de- pozitiv, al 
cumulării funcției de locțiitor de 
secretar cu aceea de director al 
căminului cultural, subliniin- 
du-se în acest sens că dubla ca
litate conferă mai mult presti
giu și autoritate celui chemat să 
asigure conducerea politică a 
muncii culturale la sate.

— Este o greutate să cumulați 
aceste funcții ? — întreabă to
varășul Nicolae Ceaușescu.

— Nu, nu este o greutate, to
varășe secretar general, dacă te 
ocupi cu pasiune și devotament 
de problemele muncii tale — 
răspunde tînărul Gheorghe Băr
bulescu. De altfel, fiecare acti
vitate o desfășurăm la timpul 
ei. Activitatea culturală ne 
ocupă mai mult serile, iar 
munca politică o desfășurăm 
permanent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
consultă pe activiștii aflați în 
mijlocul problemelor concrete 
dacă nu ar fi oportun să 
existe și funcția de locțiitor al 
secretarului însărcinat cu pro
blemele organizatorice. Interlo
cutorii sint de părere că adopta
rea unei hotărîri în acest sens 
ar fi binevenită, ea fiind re
clamată de realitatea însăși a 
vieții politice de astăzi a satu
lui, care devine tot mai com
plexă, de imperativul conduce

rii temeinice de către organiza
ția de partid a Întregului proces 
de dezvoltare economică, so
cială și culturală a localităților 
rurale.

Problema concentrării forțelor 
în cadrul unor organizații de 
partid puternice, care ar asigura 
în acest fel și participarea mal 
intensă a intelectualității la viața 
politică, culturală a satului, 
reține, de asemenea, atenția 
secretarului general. Pornind 
de la faptul semnalat de inter
locutori, ca răspuns la o între
bare concretă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, . că la lipeu 
funcționează o organizație pro
prie de partid, secretarul general 
recomandă crearea unor or
ganizații unice din care să 
facă parte atlt țăranii coo
peratori, cît și intelectualitatea 
satelor. .. > •

— Este o situație nefirească 
ca fiul-profesor, să fie intr-o 
altă organizație decît tatăl lui 
care l-a dat la școală, care 
este tot comunist, dar care 
se ocupă de agricultură, șpu- 
ne tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Să faoem în fiecare comună o 
singură și puternică organi
zație.

într-o asemenea organizație, 
arată mai departe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,1 nivelul acti
vității va fi mai ridicat, țăranii 
vor fi mai bine sprijiniți de 
către intelectuali, iar aceștia, 
la rîndul lor. vor putea să par
ticipe direct, mai intens, la re
zolvarea problemelor de pro
ducție și, împreună cu țăranii 
cooperatori, la organizarea si 
conducerea Vieții economice si 
culturale.

Cei prezenți își exprimă de
plinul acord față de această in
dicație g tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că ea are 
darul să Întărească organiza
țiile de partid, să ducă la o in
tensificare a activității politice 
la sate.

Reportajul a fost realizat de : 
ADRIAN IONESCU, GHEOR
GHE BRĂTESCU, STELIAN 
CONSTANTINESCU, IOSIF 
SOCACIU. NICOLAE VAM- 
VU, FERENC VASAS.
Foto; MIHAI ALEXE, RADU 
CRISTESCU. ANGHEL PASAT.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In comune și cooperative agricole de producție din județul olt

ADUNAREA POPULARĂ DIN COMUNA SCORNICEȘTI

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urinare din pag. I)

productivitate, să yă înscrieți 
pe primul loc, ceea ce va face, 
probabil, ca de Ziua recoltei să 
obțineți Medalia de Aur și ti
tlul de Erou al Muncii Socia
liste pentru producțiile de grîu 
din acest an. (Aplauze. Se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Am constatat că și la porumb 
și la alte culturi, inclusiv în 
zootehnie, rezultatele sînt bune. 
După cite mi s-au spus, pro
ducția la porumb va fi mai 
mare chiar decît se prevede in 
Decretul pentru acordarea titlu
lui de Erou al Muncii Socia
liste la această cultură — peste 
6 500 kg la hectar. Pentru a- 
ceastă zonă este o producție 
bună, deși nu este tot ceea ce 
ar putea să se realizeze, ținînd 
seama că în Scotnicești s-au 
obținut în acest an pe unele 
suprafețe recolte de peste 10 000 
kg la hectar. Deci, chiar dacă 
veți primi în acest an și pen
tru porumb titlul de Erou al 
Muncii Socialiste, aceasta nu 
înseamnă că nu mai aveți ni
mic de făcut în viitor. Dimpo
trivă, aceasta va trebui să în
semne un angajament și o în
datorire în plus pentru a depu
ne eforturi mai mari. Obținînd 
producții mai înalte atît la po
rumb, cît și la grîu, vor crește 
și venitul fiecăruia dintre voi, 
precum și bunăstarea și ferici
rea întregului nostru po
por. (Aplauze. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Constatînd că ați depus o ac
tivitate bună, că pe o serie de 
suprafețe aveți recolte mari, ți
nînd seama că cooperativa — 
țăranii, specialiștii, inginerii — 
a demonstrat că sînt hotărîți 
să facă totul pentru a spori re
coltele, am discutat astăzi să 
încercăm ca anul viitor produc
ția să depășească 10 000 kg po
rumb la hectar. Să ne propu
nem ca pe o suprafață de 50 sau 
100 de hectare să depășim 15 000 
kg de porumb la hectar, în con
dițiile aplicării normelor știin
țifice corespunzătoare. (Aplauze 
puternice). îmi dau seama că 
aceasta nu este o sarcină ușoa
ră ; dar am considerat că prin 
munca, voastră, a tuturor, a spe
cialiștilor din comună, cu aju
torul consiliului popular jude
țean, al comitetului județean 
de partid și al Ministerului A- 
griculturii, fără să mai vorbesc 
de sprijinul Academiei de ști
ințe agricole — s-ar putea rea
liza anul viitor o producție de 
15 000 kg porumb la hectar. In 
felul acesta veți demonstra că 
pămintul românesc poate da 
mai mult decit astăzi, poate a- 
sigura poporului nostru condiții 
de viață demne de societatea 
comunistă pe care dorim s-o în
făptuim în cel mai scurt timp. 
(Vii aplauze).

Nu este o sarcină ușoară ; 
unii pot fi neîncrezători. Dar 
îmi amintesc că și acum 25 de 
ani, cînd am trecut, la coopera
tivizarea agriculturii, erau mulți 
neîncrezători, chiar aici în Scor- 
nicești, inclusiv printre cei mai 
în virstă dintre dumneavoastră. 
Aceasta era de înțeles; era un 
lucru nou, era încă greu să se 
înțeleagă ce va reprezenta coo
perativizarea agriculturii. De 
ce să n-o spunem, mulți erau 
sub influența propagandei re
gimului burghezo-moșieresc, 
care — după cum știți și după 
cum știu cei mai bătrini — pre
zentau comunismul și pe co
muniști în culori nu prea bune. 
Cu toate acestea s-au găsit și 
în Scornicești, încă in 1949, anul 
începutului cooperativizării, un 
număr — nu prea mare, este a- 
devărat — de țărani care au tre
cut la cooperativizare. E drept, 
nu a mers prea ușor; mulți ani 
cooperativa nu a mers prea 
bine. Treptat, oamenii au căpă
tat insă încredere, s-au convins 
că politica partidului comunist 
este singura ce corespunde pe 
deplin intereselor națiunii noas
tre socialiste, poate asigura 
bunăstarea și fericirea poporu
lui, independența și suveranita
tea patriei, un loc demn Româ
niei în rîndul națiunilor lumii. 
(Aplauze puternice).

Cei mai în vîrstă de aici — 
să nu spun mai bătrini — știu 
că înainte de război, și chiar 
apoi, pînă prin 1950—1955, dacă 
se obțineau 1 000 de. kg porumb 
la hectar, aceasta era socotită 

o producție bună. Recolta de 
6 500 kg la hectar obți
nută în acest an este de 6 ori 
mai mare. Dacă am propune 
ca în următorii 10—15 ani să 
obțineți de 6 ori mai mult, ar 
însemna să ajungem la 
30—36 000 kg pe hectar. Să nu 
credeți că prin 1990—2000 nu 
vom ajunge la aceasta ! Se va 
ajunge la această producție în 
România, ca, dealtfel, și pe plan 
mondial. Dacă am reușit să 
sporim într-o perioadă de circa 
15 ani de 6—7 ori producția, 
fără îndoială că vom reuși in 
următorii ani — cu tehnica și 
știința modernă, prin aplicarea 
îngrășămintelor și executarea 
lucrărilor de mecanizare și chi
mizare — să obținem producții 
și mai mari. De aceea, am în
credere că se va realiza aceasta 
nu numai de către cooperatorii 
din Scornicești — pentru că, 
după cum se spune în România, 
„cu o floare nu se face primă
vară" — ci de către întreaga 
țărănime. Numai cu o aseme
nea producție pe 50 de hectare 
n-am putea construi societatea 
socialistă multilateral dezvol
tată și comunismul în România. 
Sperăm însă că o astfel de 
floare va vesti primăvara, care 
va duce la înflorirea unei agri
culturi noi, comuniste, în Româ
nia. (Aplauze puternice). De 
altfel, producția de aici nu este 
unică în România. Dacă ar fi 
așa, ar fi într-adevăr numai o 
floare — și ar fi rău. Produc
ția noastră agricolă asigură a- 
provizionarea corespunzătoare a 
populației, precum și nevoile 
generale ale economiei.

Am văzut și alte realizări în 
Scornicești oare ■ nu sînt unice. 
Pe lingă realizările din agricul
tură. am constatat rezultate 
bune și în dezvoltarea învăță- 
mîntului. Există aici un liceu ; 
este adevărat, profilul său nu 
corespunde pe deplin specifi
cului comunei. Sperăm însă că 
va fi reorganizat, devenind un 
liceu agricol-industrial, menit 
să pregătească cadrele nece
sare unei agriculturi moderne, 
Științifice — în care mecaniza
rea, chimizarea, biologia mo
dernă au un rol hotărîtor. Re
zultatele în învățămînt își au 
rolul lor în dezvoltarea agri
culturii, dar trebuie să spun, 
învățămîntul poate avea un 
cuvînt mai important în reali
zarea producțiilor de 15—20 000 
kg de porumb la ha, de 
6 —8 000 kg grîu la ha ș.a.m.d. 
Trebuie să. ne preocupăm ca 
învățământul să țină seama și 
să se reorganizeze în concor
danță cu necesitățile dezvoltă
rii moderne a societății noas
tre, cu cerințele bunei organi
zări a muncii — care consti
tuie factorul hotăritor al pro
gresului oricărei societăți, deci 
și al societății noastre socia
liste, al făuririi comunismului 
în România. (Aplauze puter
nice).

Am constatat cu multă bucu
rie că ați început să dați un. 
aspect orășenesc, urban comu
nei. Desigur, provenind din a- 
ceastă comună, acest lucru 
constituie o deosebită satisfac
ție pentru mine. Este un în
ceput bun. Am discutat astăzi 
ca dezvoltarea viitoare a co
munei să se facă intr-un spirit 
cît mai economic, evitîndu-se 
tendințele de grandomanie. 
Dacă, de exemplu, pe această 
sosea au circulat zeci de gene
rații. sute și sute de ani. o mai 
pot folosi încă citeva generații. 
Nu trebuie să aruncăm banii 
pe o nouă șosea, stricând și 
pămintul. Aceasta face parte 
din buna chibzuință, din spiri
tul gospodăresc. Am discutat 
ca șoseaua pe care au umblat 
moșii șl strămoșii să rămînă în 
continuare șoseaua principală. 
Chiar din punct de vedere sim
bolic nu trebuie s-o părăsim 
niciodată. Pe căile pe care au 
mers strămoșii noștri — ale in
dependenței și suveranității — 
trebuie să mergem întotdeauna. 
(Aplauze, urale).

Socialismul și comunismul 
nu se pot construi decît ținînd 
seama de tradițiile și specifi
cul fiecărui popor ; în fiecare 
localitate și comună în parte, 
să nu uităm specificul și tra
dițiile. să le cultivăm și să le 
ridicăm la un nivel superior. 

Să avem permanent în vedere 
că putem obține rezultate bune 
nu prin grandomanie și risipă, 
ci printr-o bună gospodărire, 
prin chibzuință. Mijloacele de 
care dispunem la un moment 
dat. să le folosim la maximum 
spire a ridica mai rapid nivelul 
de dezvoltare al fiecărei loca
lități. al tării și, pe această 
bază, bunăstarea și fericirea 
întregului popor. (Aplauze pu
ternice).

Mie, ca să vă spun drept, 
mi-ar fi și gre-u ca. venind în 
Scornicești. să mă duc la casa 
unde m-am născut și unde am 
locuit. mergînd pe alt drum 
decît pe acela pe care mer
geam în fiecare zi. de trei sau 
patru ori. de la școală pînă a- 
casă. De ce să construim altă 
șosea cind cea existentă i este 
destul de bună, satisface nece
sitățile? Spun aceasta nu nu
mai pentru Scornicești. ci in 
general pentru localitățile 
noastre. Să judecăm cu spirit 
gospodăresc, să nu facem lu
cruri inutile. Să nu considerăm 
că ne dovedim mai deștepți 
sehimbind cu orice preț ceea ce 
există de veacuri ! Să moder
nizăm și să ridicăm pe o treap
tă superioară ceea ce au con
struit strămoșii și părinții 
noștri ! (Vii aplauze).

Desigur, oasele noi pe care 
le-am văzut astăzi, sint fru
moase, dar pot fi si mai fru
moase. Aș recomanda arhitec- 
țiior cît și fiecăruia dintre voi. 
să asigurați ca fiecare casă să 
poarte specificul localității, al 
județului. Să nu renunțăm la 
lucrurile care înfrumusețează 
și dau specific unui iudet sau 
localități. Socialismul si comu
nismul nu sint ceea ce spuneau 
și mai spun încă — desigur, 
tot mai putini — dușmanii : 
uniformizare. Dimpotrivă, co
munismul înseamnă înfrumu
sețarea vieții omului. îmbună
tățirea condițiilor de trai, de 
muncă. învățătură si cultură, 
folosind în acest scop și tradi
țiile. tot ceea ce a creat mai 
bun de-a lungul secolelor si 
mileniilor omenirea." Ceea ce a 
creat valoros poporul nostru 
timp de peste 2 000 de ani tre
buie să stea la baza socialis
mului si comunismului în 
România 1 (Aplauze puternice, 
urale).

Văd aici foarte mulți tineri, 
în general, poporul nostru se 
caracterizează prin tinerețe, 
atît din punct de vedere fizio
logic. cît și al gindirii. Așa a 
fost el întotdeauna. Aș dori să 
mă adresez tineretului, să-l în
demn să înțeleagă că trebuie 
să facă totul pentru a învăța, 
pentru a se pregăti, punînd în 
slujba socialismului și. comu
nismului tot elanul și entuzias
mul lor. Mulți din părinții și 
strămoșii voștri și-au dat viața 
pentru ca națiunea noastră să 
existe și să se dezvolte pe.acest 
pămînt. De-a lungul secolelor 
nici o furtună, nici o năvălire 
străină nu au infrint spiritul 
de dreptate, de independență al 
poporului nostru. Voi trâiți in 
alte timpuri, dar nu uitați că 
aveți datoria să duceți mai de
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parte ceea ce au făurit strămo
șii și părinții voștri. Veți pu
tea face aceasta dacă vă veți 
iubi patria, poporul, dacă veți 
înfăptui politica Partidului Co
munist Român — politică de 
înflorire a națiunii noastre — 
dacă veți munci spre a ridica 
națiunea noastră pe culmi tot 
mai înalte de civilizație și pro
gres! (Aplauze puternice, ura
le; se scandează: „Ccaușescu- 
P.C.R.").

Nu doresc să mă refer acum 
la problemele internaționale. Am 
vorbit despre ele la 23 August ; 
voi vorbi la Congresul partidu
lui despre felul in care se în
făptuiește politica noastră in
ternațională. Viața demonstrea
ză pe deplin justețea hotărîri- 
lor Și orientărilor Congresului 
al X-lea și ale, Conferinței Na
ționale. Politica externă a 
României, de prietenie cu ță
rile socialiste, cu țările în (curs 
de dezvoltare, cu toate popoare
le lumii fără deosebire de orîn- 
duire socială, se dovedește jus
tă, corespunde actualelor con- 
dițiuni internaționale. Ea a 
adus poporului român mulți 
prieteni pe toate meridianele 
globului. (Aplauze puternice).

Vom discuta la Congres Pro
gramul și Directivele cu pri
vire la dezvoltarea viitoare a 
țării. întregului nostru popor 
ii revin sarcini mari. Tot ceea 
ce am realizat pînă acum de
monstrează că stă în puterea 
noastră să realizăm programul 
de viitor. Avem deplina garan
ție că, în condițiuni de pace, 
vom înfăptui tot ceea ce ne pro
punem pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea victorioasă 
a României spre comunism. 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează : „Ceaușescu-
P.C.R.").

Sint fiu al poporului meu și 
întreaga mea muncă, gîndire și 
viață le închin poporului. Dar 
nu uit că ' m-am născut pe 
aceste meleaguri și aș dori ca 
locuitorii acestor ținuturi să nu 
fie printre ultimii, ci printre 
fruntașii în muncă. Alături de 
întregul popor, ei să aducă o 
contribuție tot mai însemnată 
la înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice).

Cu aceste cuvinte doresc, încă 
o dată, să vă urez tuturor suc
ces în muncă pentru creșterea 
producției agricole, pentru dez
voltarea și transformarea co
munei într-o localitate orășe
nească modernă — la fel ca 
alte sute și mii de localități din 
România — pentru progresul și 
bunăstarea întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire! (Aplauze puter
nice; urale: se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.". Cei pre- 
zenți la adunare ovaționează în
delung pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

întreaga populație a oomunei 
Scornicești, alături de numeroși 
săteni din localitățile învecina
te, a participat, apoi, la o 
mare și însuflețită adunare 
populară. Ovații puternice, 
urale nesfirșite izbucnesc , și 
aici din mii de piepturi, dind 
glas bucuriei localnicilor de a 
avea din. nou în mijlocul lor pe 
cel mai de seamă fiu al aces
tor meleaguri, pe cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ei aclamă 
cu însuflețire pentru partid, 
pentru secretarul său general, 
exprimînd recunoștința lor 
față de grija sa părintească 
pentru înflorirea plaiurilor na
tale, a tuturor localităților pa
triei, hotărîrea lor de a fi 
exemplu în munca închinată 
propășirii țării. în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin în 
opera de construire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te pe pămintul ^României.

Aceste alese ginduri și senti
mente le-a exprimat, în cuvin- 
tul de deschidere a adunării, 
tovarășul Vasile Bărbuleșcu, 
președintele cooperativei agri
cole de producție cu nume sim
bolic — „Drumul belșugului".

Vă salută astăzi, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
toată căldura sufletelor lor. de 
la mic la mare, toți locuitorii 
Scorniceștiului. Vă salută as
tăzi plaiurile, pămintul. pădu
rile Vlăsiei copilăriei dumnea
voastră. Știm că întotdeauna 
ați fost cu gîndul și cu fapta 
alături de noi, alături de între
gul popor, că nu precupețiți ni
mic pentru fericirea și binele 
neamului românesc. Vă cunoaș
tem aceste calități încă din ti
nerețe.

O parte din cei prezenți aici 
au cunoscut și împărțit, alături 
de dumneavoastră, în anii 
ilegalității, durerea arestă
rii pentru activitatea re
voluționară. Am împărtășit, de 
asemenea. bucuria alegerii 
dumneavoastră in 1946 ca 
deputat al județului Olt în pri
mul parlament liber, iar azi 
trăim cu toții puternice senti
mente patriotice, știind că fiul 
acestor meleaguri este cel mai 
bun fiu al întregii națiuni, este 
marele bărbat al 'României so
cialiste.

Dumneavoastră. scumpe to
varășe Ceaușescu, ne oferiți 
clipă de clipă cea mai înaltă 
pildă de patriotism și umanism, 
de spirit realist și novator, de 
dăruire și pasiune în tot ceea 
ce faceți. Dorința noastră este 
de a răspunde prin fapte tot 
mai demne grijii ce o purtați 
locuitorilor satelor și orașelor 
patriei. Vă asigurăm că noi, cei 
din Scornicești, vom fi totdea
una la înălțimea încrederii și 
cerințelor dumneavoastră.

După ce a înfățișat realizările 
obținute de cooperativa agricolă 
de producție,’ vorbitorul a spus :

Toate aceste realizări ale 
noastre le-am dedicat celor 
două mari evenimente ale anu
lui acesta : a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei noas
tre și cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

încă o dată, de la această 
tribună, vă mulțumim din ini
mă. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți pen
tru noi, cei din Scornicești, 
pentru întreaga țărănime și ne 
angajăm că vom munci și în 
viitor pentru aplicarea în viață 
a liniei politice a partidului 
nostru, linia noastră, a tuturor.

Intimpinat cu puternice urale, 
ovații și aplauze entuziaste, a

luat ouvintul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU.

însuflețitoarea cuvîntare a se
cretarului general al partidului 
a fost subliniată de miile de 
participanți cu repetate și în
delungi aplauze, cu ovații și u- 
raie nesfirșite, manifestare a 
dragostei nețărmurite și recu
noștinței fierbinți față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
atașamentului nedezmințit și 
devotamentului neclintit față de 
politica Partidului Comunist 
Român.

Dînd glas acestor sentimente, 
tovarășul Constantin Sandu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R., a spus, în 
încheierea adunării :

Vă rog să îmi permiteți să 
mulțumesc din suflet. în nume
le nostru, al tuturor, tovărășu- 
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
prețioasele îndrumări pe care 
ni le-a dat. Ne angajăm 
în fața dumneavoastdă, to
varășe secretar general, să 
facem în județul Olt mai 
multe comune de vîrf. Fiindcă 
veni vorba de porumb, de pro
ducții mari la această cultură, 
aș vrea să spun că ne angajăm 
ca, alături de Scornicești, alte 
25 de comune să devină frun
tașe. Ne angajăm, de asemenea, 
ca în patru, cinci ani de zile să 
creăm cît mai multe lacuri de 
acumulare în Cîmpia Cărbuna
rului, în Cîmpia Scorniceștilor, 
în Cîmpia Boianului, pe care 
să le umplem cu apă din Olt 
și să irigăm circa 100 de mii de 
hectare. Să ne angajăm ca pă- 
mîntul acesta sfînt, pe care au 
trăit moșii și strămoșii noștri 
și care ne hrănește pe toți, să 
îl facem cît mai roditor, ca să 
putem trăi mai bine, noi și co
piii 'noștri, noi și cei care ne ur
mează. Locul natal rămine sfint 
pentru fiecare om. Pentru tova
rășul Ceaușescu Nicolae, pentru 
noi toți, locul unde ne-am năs
cut, locul unde muncim, unde 
trăim, este sfînt și trebuie să 
îl folosim cu maximum de ran
dament pentru înflorirea pa
triei. De aceea, vă rog pe toii, 
tineri și bătrini, să facem astfel 
îneît județul nostru să fie prin
tre cele de frunte în țara a- 
ceasta a noastră — România so
cialistă.

Elicopterul prezidențial se 
îndreaptă apoi spre comuna Iz- 
biceni.

Secretarul general al partidu
lui a fost intimpinat de Gheor
ghe Zarcu, președintele coope
rativei, vrednic gospodar, care, 
in ciuda celor 62 de ani ai săi, 
este in plină putere de muncă. 
Viața lui Gheorghe Zarcu se 
identifică, în mare măsură, cu 
cea a cooperativei. Aproape de 
la înființarea acestei unități 
agricole din lunca dunăreană, 
adică de 22 de ani, el se află 
in fruntea cooperativei, trăind 
împreună cu ea greutățile în
ceputului, apoi mulțumirea 
unor rezultate deosebite. Aceas
tă perioadă de activitate tenace, 
de reale împliniri, și-a găsit o 
înaltă recunoaștere. Președin
telui cooperativei din Izbiceni 
i s-a conferit recent titlul de 
Erou al Muncii Socialiste. Stă- 
pînit de bucuria că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are să cu
noască acum direct realiză
rile pentru care cooperativa a 
fost răsplătită in acest mod deo
sebit, Gheorghe Zarcu se adre
sează secretarului general al 
partidului: „Țăranii cooperatori; 
din Izbiceni vă urează din inimă 
bun-venit, vă transmit întreaga 
lor dragoste și recunoștință, își 
exprimă satisfacția de a Vă pre
zenta roadele muncii lor. Dar 
despre fapte mai bine să vor
bească faptele", spune preșe
dintele cooperativei, invitîndu-1 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe una din tarlalele de po
rumb.

— Porumbul este foarte fru
mos, apreciază secretarul gene
ral al partidului. Ce producție 
aveți la hectar, in condiții de 
irigare ?

— In medie, 7 000 kg porumb 
boabe, arată președintele coo
perativei.

— Vedeți că am propus ță
ranilor cooperatori de la Scor
nicești — și ei au fost de acord 
— spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să obțină, anul vi
itor, 15 000 kg știuleți de po
rumb la hectar, pe teren irigat.

— Nici noi nu ne lăsăm mai 
prejos, răspund gazdele. Ne 
vom întrece cu cei de la Scor
nicești. Ne-am și gîndit ca în 
1975 să atingem, pe o supra
față de 100 de hectare, o ase
menea producție.

— Foarte bine. Trebuie să 
facem totul pentru a spori pro

ducția agricolă, pentru a ridica 
eficiența ei economică, subli
niază secretarul general al parti
dului. Am să vin la anul să 
văd ce ați realizat.

— Vă așteptăm cu bucurie. 
Indicațiile dumneavoastră le 
vom transpune cu fermitate in 
viață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ministrului de re
sort, conducerii cooperativei, să 
aibă neapărat în vedere, pen
tru loturile unde se preconi
zează asemenea producții, o 
atentă selecționare a sămînței, 
pentru a se obține un strujan 
cu doi știuleți, precum și asi
gurarea îngrășămintelor necesa
re, respectiv a unei cantități de 
400—500 kg substanță activă la 
hectar.

Secretarul general al partidu
lui se apropie de un grup de 
țărani cooperatori, are cu ei o 
discuție caldă,1 ca de la om la 
om.

— Cum merge munca. în
treabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Foarte bine, răspunde Ma
ria Popa.

— Sînteți mulțumiți de cîș- 
tigurile realizate ?, se intere
sează secretarul general al 
partidului.

— Intrutotul, spune Elena 
Ivancea.

— Anul viitor trebuie să ob
țineți producții mult mai mari 
la porumb, arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Le vom obține tovarășe se
cretar general, că sîntem oa
meni buni și harnici.

La stația de sortare a porum
bului este examinată, de ase
menea, calitatea recoltei. Po
rumbul, apreciază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este bun de 
dus la moară.

Adresîndu-se apoi ministru
lui Angelo Miculescu, secreta
rul general al partidului dă ca 
exemplu pozitiv producția coo
perativei din Izbiceni și indică 
acestuia a lua toate măsurile 
necesare ca, de pe toate supra
fețele irigate in țară, să fie 
obținute anul viitor recolte si
milare. Totodată, recomandă a 
fi grăbite acțiunile de mecani
zare a tuturor lucrărilor la 
cultura porumbului.

O discuție ca între gospodari 
are, de asemenea, loc pe tar
lalele cultivate cu sfeclă.

Apreciind recolta bună obți
nută, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă coo
peratorilor ca, pe viitor, să cul
tive numai sfeclă de zahăr, re- 
nunțîndu-se la cea furajeră, 
condițiile prielnice oferite de 
sistemul de irigații. asigurînd 
cantități sporite lă hectar și 
deci posibilități mai mari de li
vrare către industria zahărului, 
precum și surse suplimentare de 
nutrețuri pentru vite din ceea 
ce rezultă după procesul de fa
bricație.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi este prezentată apoi stația de 
pompare a apei din Dunăre în 
Sistemul de irigații de pe Tera
sa Corabia. Este o construcție 
ingenioasă, modernă ; concreti
zarea unei vechi dorințe, care 
a găsit aprobare și, sprijin din 
partea secretarului general al 
partidului, a locuitorilor din a- 
ceastă zonă paradoxal de aridă 
odinioară, deși se află la inter
secția a două mari cursuri de 
ape — Dunărea și Oltul.

— Ce suprafață irigați? se in
teresează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Avem rețele de irigații pe 
2 200 de hectare și pregătim al
tele pe 820 de hectare, adică 
practic întreaga noastră supra
față de teren, informează pre
ședintele cooperativei. Acest sis
tem ne-a adus apa pe ogoare, 
ajutîndu-ne să obținem recolte 
la care cu cîtva timp în urmă 
nici nu gîndeam.

Interesîndu-se de lungimea 
canalelor magistrale de irigații, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
marcă faptul că acestea pot că
păta utilizări mai complexe.

— Aveți zeci de km de cana
le. Ele reprezintă un mijloc a- 
vantajos și pentru organizarea 
transporturilor pe apă, o cale 
care vă stă la îndeminâ pentru 
ieftinirea acestora.

Ministrul de resort, care ia 
parte la acest dialog, se anga
jează să studieze cu atenție a- 
ceastă indicație, în vederea or
ganizării unor transporturi iefti
ne, cu ambarcațiuni, pe toate 
marile sisteme de irigații din 
țară.

Inginerul șef al cooperativei, 
Ion Bordei, propune organelor 
de specialitate, aflate aici, con
struirea unor bacuri-tip, cu ga

barite potrivite canalelor, tracta
te de mici remorchere.

— Studiați toate aceste pro
bleme ,și transpuneți-le în fap
te, îndeamnă secretarul general 
al partidului.

O , discuție gospodărească are 
de asemenea loc și la sectorul 
zootehnic, ultimul vizitat la Iz
biceni.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ii este arătată o parte din fer
ma de animale.

Secretarul general al partidu
lui se interesează de stadiul 
pregătirii nutrețurilor pentru 
iarnă, fiind asigurat că întregul 
necesar se află depozitat încă de 
pe acum.

— Condițiile pe care le aveți 
acum, arată țovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vă permit să obți
neți obligatoriu două culturi pe 
an, atît la porumb, cît și la grîu, 
indiferent de condițiile atmos
ferice. Veți avea astfel mai 
mulț porumb și grîu, dar și o 
cantitate sporită de furaje, ast
fel incit și ferma de animale se 
va putea dezvolta în continuare.

Secretarul general al partidu
lui remarcă, de asemenea, că 
ferma de porci, care numără
1 250 de animale, este totuși prea 
redusă față de posibilitățile și 
experiența cooperativei.

Aprecierile sint găsite de con
siliul de conducere al coopera
tivei, aflat de față, perfect în
temeiate și realizabile într-un 
termen scurt, acest lucru con
tribuind, în final, la prosperita
tea tuturor. Este exprimată, 
totodată, dorința dezvoltării și a 
sectorului ovin, care are o tur
mă de 1 700 de animale.

— Am vrea să prăsim oi ți- 
găi și spancă, arată președin
tele cooperativei.

— Cred totuși că mai bine ar 
fi să creșteți merinos. Au lină 
mai bună. Trebuie să reușiți a 
obține cite 15 kg de lînă de la 
fiecare oaie. Aici în cooperativă 
există toate condițiile pentru o 
astfel de producție, Vă anga
jați într-o astfel de întrecere ?

Cooperatorii, care înconjoară 
pe secretarul general al parti
dului, își exprimă cu fermitate 
dorința de a urma acest îndemn.

— Este o mare bucurie pen
tru noi de a vă vedea în mij
locul nostru și o mare mîndrie 
de a vă îndeplini sfaturile, a- 
firmă emoționat bătrînul Ghe
orghe F. Purcea, unul dintre 
primii membri ai cooperativei.

— Cum merge treaba, cîștigați 
bine, se interesează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Munca merge bine, spune 
mulgătorul Nicolae Stănică. Oa
menii sînt harnici la noi șl 
treaba bine organizată.

— Lucrați în acord global, în
treabă secretarul general al 
partidului, sînteți mulțumiți de 
acest sistem de retribuție ?

— Mulțumiți, cum să nu, foar
te mulțumiți, răspunde în nu
mele celor din jur mulgătorul 
Florian Stănică. Ne revin și 2 000 
de lei pe lună.

După cît lucrăm de bine, cîș- 
tigăm și noi mal bine, ține să 
adauge cooperatoarea Florentina 
Căpram.

Sînt enunțate apoi o serie de 
succese ale fermei care întă
resc aceste afirmații, printre 
care și obținerea în medie a
2 500 de litri de lapte de la fie
care vacă, cantitate dublă față 
de cea realizată în primul an 
al actualului cincinal.

Analizînd proiectele de extin
dere ale sectorului zootehnic, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă ca în general, jn agri
cultură, să se intensifice acți
unea de mecanizare a operați
unilor de îngrijire și de muls, 
să crească baza furajeră, obiec
tive a căror înfăptuire va con
duce la creșterea veniturilor 
cooperativelor, a bunăstării 
membrilor lor.

— Vă doresc multă sănătate 
și cîștiguri bune, spune secreta
rul general al partidului, în în
cheierea vizitei, luîndu-și rămas 
bun de la gazde.

Eveniment de înaltă și pro
fundă semnificație în viața sa
tului nostru socialist, a întregii 
țări, această nouă vizită de 
lucru, acesț nou moment de sea
mă al dialogului viu, perma
nent, purtat de secretarul ge
neral al partidului cu oa
menii muncii, dialog intrat 
în conștiința națiunii noas
tre, această nouă întîlnire a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu lucrătorii ogoarelor a găsit 
un larg ecou în rîndurile țără
nimii cooperatiste, care și-a re
afirmat hotărîrea fermă de a 
aduce o contribuție tot mai im
portantă la continua înflorire a 
patriei, la creșterea bunăstării 
întregului popor, la opera de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.
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ÎNVAȚĂ SĂ CÎNTE
O obișnuită seară distractivă

de joi la Ecran-Clubul din șo
seaua Grozăvești nr. 82. O am
bianță plăcută, un lond sonor 
agreabil. Orchestra de muzică 
ușoară a clubului, Intim-bcran, 
interpretează piese de populari
tate din creația românească și 
universală, cintece lirice, folk 
sau jazz. Soliștii vocali Elena 
Tonta. Dorina Licăroiu, Ion A- 
tanasiu și Radu Lăscuț, cintă cu 
acuratețe, cu eleganță, atenți la 
emisia vocală, la frazare și nu
anțări. Observ că în sala de 
dans mulți tineri stau și ascul
tă muzica ca la un concert. îna
inte discutasem și aflasem de 
la tovarășul Constantin Timpa, 
metodistul formațiilor artistice 
ale clubului, de existența unui 
studiou al tinărului interpret vo
cal amator, iar acum, in sala 
de dans, ascultîndu-i pe soliști 
mi se confirma în forma cea 
mai convingătoare eficiența a- 
cestui studiou-școală.

Inițiativa deosebit de gene
roasă a conducerii clubului și a 
comitetului U.T.C. al sectorului 
VII de a organiza un studiou' 
al tinărului interpret, odată 
lansată, s-a materializat opera
tiv atrăgind’și antrenînd Ia noul 
cerc de interpretare numeroși 
muncitori, elevi și studenți pa
sionați de acest gen de diver
tisment. Despre statutul stu
dioului, despre programul său. 
de activitate, tovarășul Nicolae 
Budică, prim secretar al comi
tetului U.T.C. al sectorului VII, 
preciza : „Vedem acest studiou 
ca pe o formă de atragere și 
de cuprindere a unui număr cit 
mai mare de tineri cu aptitu
dini și talent vocal, cărora in
tenționăm să le facem o educa
ție muzicală, estetică și patrio
tică, să le cultivăm calitățile 
artistice și să creștem totodată 
un colectiv valoros de inter- 
preți vocali de muzică ușoară 
pentru club". Din experiența 
celor 3 ani de activitate ai for- 

ACOLO UNDE S- INTELES

*

Au trecut mai bine de trei ani de cînd, în 
județul Argeș, au luat ființă primele societăți 
culturale, organizații obștești care-și propun să 
contribuie la dezvoltarea și perfecționarea acti
vității cultural-științifice a maselor, să depiste
ze și să promoveze creația locală, să realizeze, 
prin mijloacele lor specifice, educația politică, 
ideologică, patriotică, științifică și estetică a ce
tățenilor. De la 24 ianuarie 1971, cînd se consti
tuia societatea culturală „Ion Barbu“, în Rucăr 
și pînă acum, alte 141 societăți au început să 
activeze in județul Argeș. Să recunoaștem, un 
număr impresionant care trimite cu gindul la o 
amplă și responsabilă, activitate pe tărim cul
tural a membrilor lor. Sigur, un rol important

în cadrul acestor forme ale dăruirii obștești re
vine tineretului, uteciștilor, celor care, fie că 
se află încă pe băncile școlii, fie că reprezintă 
tînăra intelectualitate a comunei sau orașului 
respectiv sînt consumatori,, dar și creatori de 
cultură. Alături de cetățenii mai virstnici, ei 
trebuie să fie primii care să contribuie la for
marea și dezvoltarea omului nou, constructor al 
societății socialiste multilateral dezvoltate. Este 
și motivul pentru care ne-am Pus întrebarea : 
participă tinerii pe măsura posibilităților lor la 
activitatea societăților culturale din județul Ar
geș ? Răspunsul am încercat să-1 dăm mergind 
in trei localități ale județului : orașul Topolo
veni și comunele Rucăr și Domnești.

maț iei instrumentale, studentul 
Radu Lăscuț, conducătorul for
mației, sublinia, de asemenea, 
ideea necesității instruirii și ri
dicării unor tineri soliști la ni
velul orchestrei. Or, aceasta nu 
se poate impune in fața publi
cului fără interpreți buni. Ast
fel, în planul de muncă al lu
nii august, a apărut un nou tip 
de cerc de artă : studioul tină
rului interpret.

La „Ecran-Club"
Demarînd cu participarea en

tuziastă a celor 10—15 soliști 
permanenți ai orchestrei, cercul 
s-a configurat încă de la pri
mele ședințe ca o serioasă 
școală de măiestrie interpreta
tivă, ce a atras într-un scurt 
timp tineri iubitori ai cîntecu- 
lui din diferite întreprinderi și 
școli ale Capitalei. Condus de 
cunoscutul muzicant, compozi
tor și interpret Johny Răduca- 
nu, cercul și-a dovedit eficiența 
chiar din primele două săptă- 
mîni de activitate.

îndrumați și conduși de un 
specialist de notorietate în ma
terie, tinerii artiști s-au înca
drat cu interes și cu plăcere 
programului de repetiții și de 
studiu, evoluînd vizibil de la o 
întilnire la alta. în dorința de 
a-i stimula pe tinerii săi elevi, 
dar urmărind totodată să depis
teze noi talente, animatorul, îm
preună cu conducerea clubului, 
a inițiat un spectacol-concurs de 
interpretare.

Alegînd printr-o preselecție 
12 soliști și pregătindu-i cu a- 
tenție, ajutîndu-i să-și învețe 
repertoriile — ce cuprind in 
exclusivitate creații românești, 

an ce trece vedem cum, dato
rită lor, activitatea societății 
culturale „Ion Barbu" se îm
bogățește", ne spunea Gh. Mi- 

Uteciștii în viața 
societăților culturale

loș. președintele Consiliului 
popular al comunei Rucăr. Și 
un alt interlocutor, dr. Remus 
Roșea, președintele societății 
culturale „Ion Barbu", ne de
clara : „Aproape că nu e acti
vitate pe care s-o realizăm, s-o 
putem realiza fără sprijinul co
mitetului comunal U.T.C.. fără 
sprijinul și participarea trup și 
suflet a uteciștilor". Tinerii : ei 
țin conferințe, ei animă simpo
zioanele, ei sînt membri ai co
rului. ai formației de teatru, ai 
brigăzii artistice de agitație. Ti
nerii doctori, ingineri, profesori 
s-au constituit în complexe, bri
găzi științifice care se depla
sează, cu regularitate. în toate 
satele comunei. Rezultatul ? La 
locurile lor de muncă, tinerii 
dau dovadă de o mare seriozita
te și responsabilitate. Conștienți 
d,e rolul ce le revine în bunul 
mers al comunei, participă cu 
toții, pînă la unul. Ia muncă pa
triotică. Printrb alte realizări ei 
se mîndresc cu ridicarea Școlii 
generale nr. 2 în această vară. 
Dar activitatea lor în cadrul so
cietății culturale nu se oprește 
aici. Seri de conferințe și seri 
culturale dedicate lui Goga, Ar- 
ghezi, Coșbuc ; întîlniri cu fiii 
satului, redactarea unei mono
grafii a Rucărului. înființarea 
unui festival de muzică popu
lară și ușoară „Floarea de stîn- 
că“ (la început local, pentru ca 
anul trecut să devină interiude- 
țean). Secretarul U.T.C., Mircea 
Avram, e prezent peste tot. So
siți de puțin timp în comună, 
profesorii Mircea Vasile-scu. Ion 
Heroiu, Mirceă Rădescu — ca 
să dăm doar cîteva exemple — 
conduc 4i animă cercurile elevi
lor (în cadrul unei alte socie
tăți „Gaudeamus" — a Liceului 
industrial). Cele două societăți 
culturale au. deseori, întruniri, 
spectacole comune. Nu mai este 
o curiozitate, atunci că un elev. 
Ion Vorovenci. a scris o piesă 
de teatru („Adolescenții"). ce se 
va juca, curînd, în fața săteni
lor. Impresionat de frumoasa 
activitate a societății culturale 
din Rucăr. Paul Everac îi- in
vită pe tinerii ei membri în casa

♦
piese de factură patriotică, și 
să colaboreze corect cu orches
tra. organizatorii concursului au 
realizat nu numai o manifestare 
model, dar, mai mult, au des
chis un dialog fertil cu tinerii 
artiști amatori, au transformat 
cercul intr-un centru de în
drumare a tinerelor talente. Ge
nul muzical cel mai accesibil, 
dar și cel mai lesne supus im
provizației și diletantismului, 
își ciștigă astăzi la Ecran-Club 
adepți instruiți, îndrumați cu o 
maximă competență. Cadrul ri
guros organizat, programa cursu
lui. conținutul cunoștințelor 
predate, autoritatea conducăto
rului, caracterul mobil al stu
dioului, deschis oricind tuturor 
solicitanților, sint date ce îi a- 
sigură maxima eficiență. „Ori
ce tinăr, fie muncitor, fie elev 
sau student, vrea să cinte, dar 
nu știe să cinte, ne declară 
Johny Răducanu. Eu îi învăț 
pe acești tineri să cinte corect, 
îi urmăresc cu pianul notă cu 
notă, frază cu frază. îl învăț să 
pronunțe cuvintele, ideile textu
lui. Nu plec de la ideea că toți 
membrii cercului trebuie să de
vină soliști de muzică ușoară. 
Ci să poată cinta frumos și co
rect în diferite împrejurări. De 
asemenea, caut să imprim o 
disciplină, o dragoste pentru 
muzică, să îmbin interpretarea 
muzicală cu atitudinea și ținuta 
interpreților. Acestea se reali
zează în primul rind prin e- 
xemplul instructorului. Dacă el 
este disciplinat și cu pasiune 
pentru ceea ce face, aceasta se 
transmite și asupra elevilor 
săi". A-i îndruma și a-i instrui 
pe tinerii amatori este o impor
tantă datorie morală și profesio
nală a specialiștilor. Exemplul 
studioului deschis la Ecran— 
Club poate fi urmat și de alte 
cluburi și case de cultură ale 
tineretului.

ALINA POPOVICI

sa, la discuții, la întîlniri cu oa
menii de litere. Rucărul a deve
nit, in timp, o unită și unică 
societate culturală.

ATUNCI CIND TINERII...

Deși președintele societății 
culturale din Domnești, dr. Teja 
Papâhagi, nu mai este foarte 
tinăr. in jurul său s-au strîns 
mai toți tinerii comunei. La 
propunerea lor și pentru ei 
s-au făcut întîlniri cu specia
liștii : de pildă, cu sociologul 
Valentin Negrițoiu, au purtat un 
dialog între generații cu prof, 
dr. Gheorghe Pîrnuță, au discu
tat despre istqria Argeșului ; 
scriitorului Ion Grecea i-au făcut
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PRIETENA MEA SYBIELE : 

Victoria (orele 9.15: 11,30; 13.45; 
16; 18.15; 20.301.

TATĂL RISIPITOR : Modern 
(orele 9: 11,15: 13,30; 16; 18; 20). 
Scala (orele 9,15: 11,30; 14; 16.15; 
18,30: 20.45). Grădina Aurora (ora
19) . Grădina Modern (ora 19).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Patria (orele 9.30; 12,15; 15; 
17.30: 20) București (orele 8,45; 
11; 13.30: 16: 18,30: nn,45). Grădina 
București (ora 19,15).

IN CER SI PE PA MINT : Cen
tral (orele 9,15: 11.30: 13 45: 16:
18,15; 20,30).

SCURTĂ VACANȚA : Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15), Capitol 
(orele 8.45; 11: 13 15; 15.45; 18.15. 
20.45). Grădina Capitol (ora 18.45).

STEJAR - EXTREMĂ UR
GENȚĂ : Lira (orele 15,30: 18:
20.15) . Flacăra (orele 15.30; 18;
20.15) . Cotrocenî (orele 14; 16: 18:
20) . Grădina Lira (ora 19).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : ^estival (orele 8.45; 11; 
13.30; 16; 18.30: 21) Favorit (orele 
9.30: 12: 15 30: 18: 20.30). Grădina 
Festival (ora 19.45).

TRECĂTOARELE TUBTRI • Bu
șești (orele 9: 11.15: 13 30: 16;
18,15: 20.30). Grădina Bușești
(ora 19).

ȘAPTE PĂCATE ! Lumina (ore
le 9: 11,15: 13.30: 16: 18,15: 20.30).

CAZUL ASTRID: Moșilor (orele

• Infuzie de tinerețe studen
țească la Seara de joi. In direct 
cu trei centre universitare, am 
ascultat și am privit studenți și 
profesori, foști studenți intrați în 
viață pregătiți sau mai puțin pre
gătiți, oameni care vorbeau cu 
luciditate și pasiune despre 
meseria lor, despre cum trebuie 
învățată și cum trebuie iubită 
încă de pe băncile institutului. 
Viitorul era al lor și vorbeau 
despre viitor cu impetuozitatea 
celor pregătiți să-l întîmpine. 
Vorbeau despre legătura cu prac
tica avînd limpede conștiința că 
este singurul mod de a Învăța.

Emisiunea a fost bine gindită 
și realizată cu aplomb și cu a- 
cel ritm viu, de dezbatere acti
vă, a cărui absență o regretăm 
de atîtea ori — cu prilejuri si
milare. Ideea Serilor pentru Ti
neret cu temă se dovedește încă 
o dată fructuoasă, așteptăm de 
la harnicii reporteri să găsească 
dincolo de idee mijloace gazetă
rești din ce în ce mai atractive, 
mai diverse, astfel incit seara 
destinată tinerilor să polarizeze 
intr-adevăr atenția tuturor celor 
cărora se adresează.

• Reporter 74 — o emisiune 
pe care cred că a remarcat-o toa
tă lumea. Nu numai pentru că 
se operează probabil o selecție 
prealabilă de reportaje ieșite din 
obișnuit — emisiunea st* s"!> sem
nul biografiei și a faptului de 
viață insolit — dar mai ales 
pentru eă reporterii găsesc acel 
ton just dincolo de înaltul profe
sionalism, mărturisind vocația 
căldurii umane care izbutește, 
ca un act de creație, să ne po
vestească o întreagă istorie spiri
tuală în cîteva vorbe și secven
țe. Ultima emisiune Rennr'^r -74, 
dincolo de artificiul cu totul ne
izbutit al pictorului care comen
tează, fie și pentru că pictorul 
cu pricina avea o concurență 
prea serioasă, — ne-a pus în fa-

surpriza plăcută de a răspunde 
perfect, în cadrul concursului 
„Cine știe ciștigă", la întrebările 
puse pe marginea volumului 
„Fata Morgana" ; iar cu cerce
tătorii în pomicultură (merele 
domnești...) au discutat și ana
lizat „probleme ale pomicul- 
turii moderne". Dornici să des
copere taine ale muzicii ei au 
invitat, prin intermediul socie
tății culturale, orchestrele licee
lor de muzică din Pitești și 
București să susțină concerte 
demonstrative. Deși nu l-am 
întilnit pe prof. Jean Bărboiu, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C., prezența sa am simți* 1-o 
mereu. La fel pe a tehnicianu
lui Năică Avram, pe a medicu
lui Mihai Mitrucă. pe a ingine
rului I. Avram de la C.A.P. Un 
grup de tineri care și-au pro
pus să ducă. mai departe fru
moasa tradiție culturală a co
munei în care trăiesc și mun
cesc.

DIN DOUA, DOAR UNA

Orașul Topoloveni are două 
societăți culturale : una a ele
vilor, cealaltă a orașului. Prima 
dintre ele este impresionantă, 
prin activitate și dăruire. Pre
ședinta. utecista Luminița Mă- 
nac, elevă in anul trei, ne-a 
vorbit despre profilul societății 
lor : matematica și biologia. 
„Este tradițional — ne-a spus 
ea — interesul tinerilor din To
poloveni pentru matematică și 
biologie. Ne întîlnim la cercuri, 
discutăm și comentăm articole 
apărute în presa de specialitate, 
scriem și trimitem la rindul 
nostru materiale Gazetei mate
matice și chiar revistei „Natura". 
Dar societatea culturală a li
ceului are respect și atenție și 
față de tezaurul folcloric al re
giunii. O echipă de dansuri, o 
orchestră (amîndouă premiate 
la o seamă de concursuri) au in
cluse în repertoriu piese speci
fice zonei Topolovenilor. Profe
sori și elevi culeg folclor, fac 
expoziții. De altfel. întregul li
ceu este o minunată expoziție : 
fiecare încăpere — cală de 
clasă, sediul organizației U.T.C. 
sau cancelaria — este decorată 
cu obiecte lucrate cu măiestrie 
de elevi. Activitatea nu se des
fășoară doar in incinta școlii : o 
seamă de spectacole — cel pu
țin unul la două luni — au 
menirea să aducă în fața între
gului oraș realizările uteciștilor 
școlii.

Din păcate, nu Ia fel de ac
tivă este societatea culturală a 
orașului Topoloveni. Și mai pu
țin activi, in cadrul ei. sînt. ti
nerii. Secretarul comitetului 
U.T.C. al orașului. Ștefan Ale- 
xandrescu, ne-a destăinuit că 
există doar foarte puțini tineri 
intelectuali in oraș. Aceasta 
dună ce tot dînsul ne-a spus că

1 200 de uteciști lucrează și tră
iesc în Topoloveni, că la Fa
brica de conserve, la Industria 
locală, la cooperativa Muncitoa
rea, la Centrul de legume și 
fructe, la S.M.A. muncesc zeci 
și zeci de tineri care, tot după 
spusele sale „sînt dornici 
să activeze, să se constituie în 
formații, dar nu are cine să-i 
instruiască". Dar pe elevi cine-i 
instruiește ? E o întrebare pe 
care dacă și-ar pune-o membrii 
societății culturale a orașului 
Tonoloveni ar găsi, precis, un 
răspuns și. implicit, un mod de 
a acționa cu adevărat și nu doar 
în hirtii.

CONCURENTA? 
NU, CONLUCRARE I

..Avem mulți tineri, an de an 
sosesc noi cadre de profesori, 
medici, ingineri. Și cu fiecare

Așadar, iată că acolo unde ti
nerii, uteciștii au înțeles că de 
ei depinde să însemne ceva în 
sat, în locul unde trăiesc și 
muncesc, și că pentru aceasta nu 
trebuig să aștepte inițiative din 
altă parte decît numai din mij
locul lor. acolo unde ei s-au ho- 
fărit să-și ia in propriile mîini 
activitatea întreagă, bucurîn- 
du-se de sprijin și multă soli
citudine — iată că în asemenea 
cazuri întîlnim organizații 
U.T.C. cu o foarte frumoasă ex
periență și activiști U.T.C., se
cretari care nu cunosc urîtul o- 
bicei de a da din umeri nedu- 
merindu-se de ce nu vin tinerii, 
în aceste locuri s-a înțeles că 
nici pe plan cultural nu se 
poate acționa decît într-un sin
gur fel, cu forțe proprii, așa 
cum numai tinerii adevărați 
știu s-o facă:

MIRUNA IONESCU

fono-rama. Muzică ușoară româ
nească. 22.00 O zi intr-o oră. 23.00 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. Armonii autumnale. 
23,55—24,00 Ultimele știri.

15.30; 18; 20.15). Progresul (orele 
16; 18; 20), Grădina Moșilor
(ora 19).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Feroviar (orele 9; 11.15; 
13.30: 15.45; 18,15; 20.30).

LUMINILE ORAȘULUI : Tim
puri Noi (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 
18.15: 20 30).

JOE LIMONADA : Unirea (orele 
15,30; 18; 20). Grădina Unirea
(ora 19).

CASA PĂPUȘILOR ! Grivița
(orele 9; 11.15; 13.30; 16: 18.15;
20.30) Flamura (orele 9; 11.15:
13,30: 15.45: 18: 20.15).

GOANA DUPĂ AUR î Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15;
20.30) : Melodia (orele 9: 11.15; 
13 30: 16: 18.30: 20,30), Gloria (o- 
rele 9: 11: 13: 15: 17; 20) Gră
dina Titan (ora 19).

MOARA CU NOROC t Ferentari 
(orele 15.30: 18: 20,15).

LA EST DE JAVA : Doina Co
rei e 11,15; 13,30: 16: 18,15; 20,30) — 
la ora 9 45 — program pentru 
copil.

BALUL DE SIMBĂTA SEARA : 
Crineasi (orele 16: 18 151. 

TUNURILE DIN NAVARONE • 
Dacia (orele 9: 12.30: 16: 19.30). 
Parei forele 15.30: 191

ORDINUL ANNA: Viitorul (ora
20.151

PORȚILE ALBASTRE ALE
ORAȘULUIî Viitorul (orele 15 30-
181

CLEOPATRA : Bucegi (orele 15;
19). Grădina Bucegi (ora 19).

ța unui caz și a unei biografii. 
Cazul era de senzație — o scri
soare, o scrisoare car» nu comu
nica nimic capital, o simplă scri
soare, este purtată jumătate de 
secol intr-un buzunar devotat 
pînă ajunge în sfîrșit la adresan
tul căutat jumătate de secol. Eroa
rea a fost in sfîrșit reparată. Sen
zațional era că omul cu scrisoa
rea nu găsea că făcuse nimic 
neobișnuit. Era normal să-l caute 
pe adevăratul adresant pentru că 
fuseseră împreună in război și 
pentru că l-ar fi. căutat oricum — 
așa e corect. Un caz cit o bio
grafie. Al doilea subiect a fost 
chiar <o biografie. O biografie 
care ne-a amintit izbitor magni
ficul poem al lui Saint John Per
se „Prinții exilului". Filmat fi 
montat admirabil, subiectul vor
bea de un om care tace, un om 
care tace pentru că n-are cu ci
ne vorbi. El este omul care veri
fică șinele de cale ferată pentru 
ca noi să putem privi liniștiți 
panorama văii Oltului din acce
lerat. De o viață, acest prinț al 
exilului — exilul nobil de care 
vorbea Perse — străbate în tă
cere paisprezece kilometri și nici 
să fluiere nu poate, pentru că ar 
fi periculos, nici un zgomot nu 
trebuie să tulbure spațiul în care 
doar trenul fluieră și trebuie au
zit de la distanță. El are un că
țel și două mari bucurii care îi 
umplu viața. Una, că poate privi 
zilnic acele locuri de mare fru
musețe și cealaltă, mult mai ma
re, că oamenii, oamenii care vor
besc toată ziua între ei, rid, 
plîng și se ceartă cu voce tare, 
pot trece liniștiți în accelerai pe 
porțiunea aflată din 1938 în stă- 
pînirea sa.

• La „Steaua fără nume" o 
profesoară de limba latină din 
Curtea de Argeș s-a recomandat 
in limba lui Vergilius și ne-a co
municat că legătura dmtre lim
ba latină și muzica ușoară este 
aceea că amîndouă sint treburi 
serioase. Quod erat demonstran
dum. Tînăra profesoară, care a- 
vea o voce cristalină și multă 
sensibilitate a cîștigat, cu toată 
strania opoziție — nota 8 — a 
lui Florin Bogardo. Nu știm ce 
ne face să credem că tînăra pro
fesoară nu tinde să ajungă ve
detă de muzică ușoară și că iu
birea cea mare rămîne tot scan
darea. Poate pentru că ne-a de
clarat că, desigur, elevii ei n-au 
nimic împotrivă ca ea să cinte, 
ce poate apropia mai mult pe un 
elev de un profesor decît dorin
țele, pasiunile comune P Presu
pun că acești elevi au toți zece 
la latină

• O nouă ediție — a cita oa
re P — din „Cei trei mușchetari" 
o parodie de data asta. Parodie 
sau nu, desfid pe cel care nu 
se lasă fascinat de „Cei trei 
mușchetari". Adică, nu e vorba 
de sfidare, mai degrabă de com
pătimire. Înseamnă că a îmbătrî- 
nit. De data aceasta parodia a 
mai avut un merit și anume ha
zul acid, dulce amărui, sfichiui- 
tor și subțire ca spada lui D'Ar
tagnan căruia i se spune înde
obște spiritul francez. Antologi
că : „Ludovic al XIII-lea a făcut 
o figură ștearsă în istoria Fran
ței — pentru că l:ț urma urmei 
este îngrozitor de greu să fii fiul 
lui Henric al IV-lea și tatăl lui 
Ludovic al XlV-lea". Francezii 
știu să rîdă de orice — pînă șl 
de propria istorie. Poate pentru 
că p știu — măcar pe cea clasi
că — invulnerabilă.

SMARANDA JELESCU

Seară culturală
Institutul român pentru rela

țiile culturale cu străinătatea a 
organizat, miercuri, o seară cul
turală dedicată celei de-a XlV-a 
aniversări a proclamării inde
pendenței naționale a Republicii 
Federale Nigeria.

La manifestare au luat parte 
Andrei Vela, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.. funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și Spitt Nicah 
Taribo. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Nigeriei la Bucu
rești.

(Agerpreș)

TREI INOCENȚI : Popular (ore
le 15.30; 18; 20,15).

CHITTY - CHITTY — BANG, 
BANG : Drumul Sării (orele 
15,30: 19).

VERONICA SE ÎNTOARCE î 
Cosmos (orele 16; 18; 20).

36 DE ORE : Giulești (orele 
15,30: 18; 2G.15).

POLIȚIA SUB ACUZARE : F1O- 
reasca (orele 15,45: 18: 20.15).

PIELE DE MĂGAR ; Miorița (o- 
rele 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18; 20.15), 
Grădina Luceafărul (ora 19).

RTUL ROȘU : Volga (orele 9î 
11,15; 14.45: 17.30: 20), Tomis (o- 
rele 9; 11,45; 14.30: 17.15; 20).

ȚARA LUI SANNIKOV : Arta 
(orele 15; 17.30; 20). Grădina Arta 
(ora 19).

ROMAN VESEL i Vitan (orele 
15,30; 18: 20.15). Grădina Vitan 
(ora 191

VANDANA : Munca (orele 10; 
13: 16; 19). Rahova (orele 10; 15,30;
18.30).

Opera Română : TRUBADURUL 
— ora 19: Teatrul Național (Sala 
Mică) : TRAVESTI — ora 19.30: 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19.30: Teatrul Giulești : CASA 
CARE A FUGIT PE UȘĂ - ora 
19.30: Teatrul Evreiesc de Stat : 
CULORILE NEMURIRII — ora

Bărbați la porțile munților
Foto : O. PLECAN

A fost ziua întîia, 
cu viscol și ger

(Urmare din pag. I)
tarii organizațiilor de partid și 
U.T.C. Tinerii erau mindri că 
participă la realizarea unei ase
menea lucrări. Știau cu toții 
că Transfăgărășanul este ideea 
secretarului general al partidu
lui și trăiam din toată inima, sa
tisfacția. că tocmai noi am fost 
cei aleși s-o împlinim în fapt. 
De la șeful unității pînă la cel 
mai tinăr ostaș eram pătrunși 
de sentimentul cinstei și răs
punderea comunistă de a executa 
ordinul comandantului nostru 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. însuflețiți de aceste 
ginduri porneam spre munți.

Așadar, plecarea : in diminea
ța zilei de 14 martie 1970. II 
întreb pe interlocutorul meu 
cum era și cum se anunța vre
mea, în acea zi.

— Cerul era senin, primăvă
ratec. Nici un nor. Era ora 
5 cînd am pornit motoarele. 
Odată cu noi plecau și 
maiorii Nicolae Poștaru și 
Ilie Zavate cu oamenii lor, dar 
în direcția cealaltă, spre sud. 
Noi trebuia să ajungem in par
tea de nord a Făgărașului, să 
cuprindem ca într-un clește am
bele versante. Drumul a fost 
plăcut, către prînz se încălzise, 
băieții își lepădaseră mantale
le. Pe lunci apăruseră deja pă
pădiile galbene, primăvara se 
anunța a fi timpurie. După 
încă cîteva ore de mers, 
am văzut munții, mai bine zis 
i-am ghicit, pentru că vîrfu- 
rile lor erau ascunse în nor 
și ceață'. Ajunși în șoseaua 
Sibiu-Făgăraș, ne-am angajat 
cu coloană de mașini pe dru
mul către satul Cîrțișoara, sa
tul lui Badea Cârțan, de unde 
avea să înceapă marea bătălie. 
Țăranii cooperatori își pregă
teau uneltele'pentru ieșirea la 
cîmp, scoseseră vitele la soare 
și aer. început de primă
vară, dar pe măsură ce ne 
apropiam de poalele munților 
aerul devenea tot mai rece, 
vîntul izbea puternic prelatele 
mașinilor.

Fire sobră, cumpătată, 
colonelul Nicolae Mazilu, 
Erou al Muncii Socialiste, 
nu-și trădează prin nimic 
înclinația spre meditații. 
Are în ținută. în gesturi, 
în glas, siguranța coman
dantului, stăpînirea de sine 
și calmul ostașului încer
cat. îl întreb dacă nu cu
noaște cumva vreun militar 
de pe Transfăgărășan pe 
care să-1 pasioneze poezia, 
care să fi scris poezie în 
clipele sale de răgaz ori 
să-și fi ținut un jurnal 
personal pe timpul con
strucției drumului. Nu. nu 
știe pe nimeni, nu crede 
să găsească așa ceva. In
tr-o zi il vizitez pe gene
ralul maior Emil Andries- 
cu. îmi arată un album cu 
imagini de pe șantier. Pe 
prima filă se află, frumos 
caligrafiate cu cerneală de 
bronz, două poezii. ..Ale 
cui sînt", îl întreb pe ge
neral. „Ale colonelului 
Mazilu — îmi răspunde. 
Nu v-a spus că iubește 
poezia?"

19.30: Teatrul ,.Ion Vasilescu" : 
ȘCOALA BIRFELILOR — ora 
19,30; Teatrul ,.C. Tănase" 
(Sala Savoy) : PARDON... SCU
ZAȚI... BONSOAR _ ora 19.30; 
Teatrul ,.Ion Creangă" : SOLDĂ
ȚELUL DE PLUMB — ora 16; 
Teatrul ,.C. I. Nottara" (Sala Stu
dio) : ȘOC LA MAGAZIN (pre
mieră) — ora 19.

PROGRAMUL III
9.00 Știri. 9.05 Incognito. Pro

gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : ..Cea mai fericită 
zi" de Gelu Mihăilă. 10.00 Di- 
vertis-club. 11,00 Profil pe portativ 
—- Billie Davis. 11.20 Cîntece pen
tru tineret. 11.30 Emisiune-concurs 
..Floarea din grădină". 12.00 Știri. 
12.05 Invitație în fonotecă, 12,55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea emi
siunii. 17,00 știrile după-amiezii. 
17.05 Alo, Radio ! — muzică ușoară 
la cerere. 17,50 Mîini de aur are 
tara — cîntece de muncă. 18.00 
Șapte zile, șapte arte. Cinema. 
18.10 Muzică simfonică. 18,55 Me
lodia zilei. 19.00 în direct... de la 
Teatrul .,Ion Creangă" — premise 
și surprize. 19.30 Știri. 19.35 Casa 
de discuri Supraohon. 20.00 Tea
tru radiofonic. ..S-a întîmnlat azi" 
de Lev Sinelnikov. 21,05 Radio-

Prin partea locului se auzise 
de mult că va începe construc
ția unui drum peste munți, dar 
parcă oamenilor nu le venea să 
creadă. Ei urcaseră cu turmele 
pină la Bilea-cascadă, pină la 
Căldările Bilei chiar, dar tăie
rea unui drum in toată legea 
pe aceste coclauri nu-și puteau 
închipui. Acum ieșeau pe la 
porți și-i priveau pe ostași so
sind, le răspundeau la salut și 
se bucurau că totuși lucrarea 
va începe. Ei aveau să fie 
timp de patru ani martori ai 
epopeei Transfăgărășanului și 
sprijin al constructorilor.

— Cînd am intrat în zona pă
durilor spre Glăjărie — cum se 
numește locul unde meșterii ță
rani de . aici fabricau incă de 
acum un secol și mai bine 
sticlă sau glajă cum mai spun 
și acum bătrînii, — ne-am în
tilnit cu ninsoarea, conti
nuă căpitanul Ionescu. Co
drii de brad vuiau de vint. Vis
colul era aproape și după o 
oră aveam să-1 înfruntăm din 
față. Ne-am tras căciulile pe 
urechi, am ridicat gulerele 
mantalelor și am început întin
derea taberei de corturi. Cui 
i-ar fi venit să creadă în di
mineața acelei zile că spre sea
ră vom trece printr-o aspră în
cercare de ger și viscol ? Am 
lăsat or'gani|zarea taberei în 
seama subofițerilor și’. împreună 
cu colonelul inginer Mușianu și 
căpitanul inginer Marin Sta
men, am plecat in recunoaștere.

— V-ați imaginat atunci cum 
va arăta drumul ?

— Nimeni nu-și putea ima
gina, nici chiar inginerii, pen
tru că inițial era vorba de un 
drum simplu, apoi proiectanțil 
au prevăzut o construcție mo
dernă, cu două benzi de circu
lație.

— Cum ați dormit în acea 
primă noapte în munți ?

— Nu prea s-ar putea spune 
că am dormit. Chiar după ce 
ne-am întors din recunoaștere 
am primit înștiințarea că ne-au 
sosit utilajele și mașinile în

închinare
Se înălță Transfăgărășanul 
Pe culmi și creste carpatine 
Fragment din măreția țârii 
In mersul ei către mai bine

Cei ce-au trudit luptînd cu stînca 
Cu abnegație și spor 
închina munca lor cinstita 
Partidului conducător

De altfel tot ce construim 
E demn de reținut în minte
Că-i imn de slava înălțat 
Partidului iubit părinte.

Colonel NICOLAE MAZILU
comandantul detașamentului 
pentru construirea sectorului 
Nord al Transfăgărășanului

PROGRAMUL I
16.00—17.00 Teleșcoală. 17,30 Te

lex. 17,35 Agroenciclopedia. 18.05 
Vîrstele peliculei — magazin de 
cultură cinematografică. 18.35 La 
volan. 18.50 Sărbătoare la Bîrzava
— spectacol folcloric. 19,15 Publi
citate. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. File din marea între
cere în cinstea Congresului al 
Xl-lea. 20.00. Colocviu despre 
viitor. 20.15 Seară pentru tineret. 
,.Turneul emblemelor" — itinerar 
patriotic pentru tineret. Etapa a 
TIT-a. Participă echipajele județe
lor Suceava și Vrancea. Transmi
sie directă de la Sala sporturilor 
Floreasca. Viitorul comunist al 
tării — vocația generației noastre. 
Reportai. De joi pînă 1oi — ru
brică de știri din activitatea tine
retului. Un cîntec pentru fiecare
— muzică ușoară ia cererea te’e- 
snectator’lor. 21.50 Din him ea 
științei. 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea nrogramului.
PROGRAMUL II

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. 20.55 
Viața economică a Capitalei. 21.10 
..Parisul vesel" — film de lung 
metraj de desene animate.

gara Arpaș. N-aveam timp de 
pierdut. Ne-am deplasat în sta
ția C.F.R. și am început aflui- 
rea lor către punctele de lucru. 
Totul a decurs în perfectă or
dine, cu excepția unor întîm- 
plări neînsemnate. Un șofer își 
pierduse cheile de contact și 
nu putea să-și pornească ma
șina, altul a avut o pană de 
cauciuc și a trebuit să fie re
morcat, unul apucase pe un 
drum de ocolire și se rătăcise, 
Cînd ne-am culcat după miezul 
nopții, viscolul devenise și mai 
sălbatc. De-abia pusesem capul 
pe pernă și sînt anunțat că 
vîntul a smuls un cort care nu 

. era suficient de trainic ancorat.
După ce i-am ajutat pe ostași 
m-am culcat din nou. La puțin 
timp iarăși m-am trezit. în
tr-un cort nu funcționa instala
ția de încălzire, un soldat iși 
rătăcise sacul, un planton ra
porta că a văzut o Jiaită de lupi 
sub liziera pădurii. Așa a tre
cut prima noapte. Acum mă 
gindesc la ea cu nostalgie.

— Dar la dumneavoastră, in 
sectorul sud, cum a fost to
varășe maior ?

— Ne fixaserăm tabăra în sa
tul Căpățineni, nu departe de 
lacul Vidraru. își reamintește 
maiorul ILIE ZAVATE. Cițiva 
ostași au fost trimiși mai devre
me pentru montarea barăcilor, 
dar cînd am ajuns acolo mai 
erau încă multe de făcut. încă
perile erau goale, trebuia să 
improvizăm mese, scaune, pa
turi, am cumpărat de la o li
brărie ustensile de birou, — 
hîrtie,_ penițe, registre — pen
tru că evidența se cerea exaptă 
încă din prima clipă. în paralel 
cu pregătirile administrative, 
s-a început și activitatea în te
ren, cu toate că și pe versan
tul nostru bîntuiau, la jumăta
tea lunii martie, gerul și nin
soarea.

— Vă mai amintiți cui ați în
credințat , prima misiune ? ;

— Desigur. Aveam un soldat 
foarte inimos și deosebit de 
bine instruit pe nume Epure, 
care trebuia să urce cu buldo
zerul său pe un morman de pă- 
mint și să-1 niveleze. Ace it 
băiat minunat, de pe meleagu
rile vilc.ene, a dat in sectorul 
nostru, in uratele truneți. prima 
lovitură Munților Făgăraș. în 
ziua următoare zeci de perfora
toare tulburau liniștea munți
lor.

Maiorul Ilie Zavate este un 
bărbat scund, solid, calm și e- 
nergic, are chipul bronzat pu
ternic de vînturile, gerul si 
soarele munților și al eîmpurl- 
lor de instrucție. își aduce a- 
minte că ninsoarea se transfor
mase noaptea în lapoviță, iar pe 
Ia prînz in ploaie insistentă.

— Băieții lucrau cu un elan 
frenetic, continuă el. Soldatul 
Cocaină se afla cu buldozerul 
său pe treana superioară de tă
iere _a unui bot de deal care, 
înmuiat de ane și sub greutatea 
utilajului, a început să alunece. 
Buldozerul s-a inolinat gata să 
se răstoarne. Soldatul nu s-a 
mișcat de la locul său. a dove
dit o stăpînire de sine de ne
crezut. A oprit motorul și ți
nea strîns manetele. Știa că 
dacă sare, mașina se răstoarnă 
și se aprinde. S-a acționat cu 
maximă rapiditate și în denlină 
ordine. Exemplu de curaj și 
pricepere! maiorul Mursa a pus 
umărul alături de ostași, a con
dus calm și sigur întreaga ooe- 
rație-. de salvare. Buldozerul a 
fost legat cu cabluri puternice 
de alte buldozere, unele ii men
țineau poziția. ' iar altele il tră
geau spre terenul plat aflat la 
cîteva zeci de metri mai jos. De 
abia după nouă ore am reușit să 
salvăm utilajul. Ostașii treceau 
prima probă de curaj, de dis
ciplină ostășească, de totală 
dăruire în îndeplinirea misiunii 
lor. A fost o probă pe care a- 
veam s-o trecem de nenumăra
te ori în lungile anotimpuri ale 
Transfăgărășanului. în fața 
noastră însă, aveam uri drum 
„cunoscut". El era măsurat, 
schițat, trasat pe hîrtie. Pentru 
că. mai înainte, pe aici trecu
seră proiectanții.

ROMULUS LAL
NOTA : Rugăm pe cei care 

au participat la marea construc
ție a Transfăgărășanului. tineri 
trecuți în rezervă, pe ceilalți 
constructori, să ne scrie la re
dacție, la această rubrică, amin
tirile lor pentru ca reportajele 
noastre să poată cuprinde o cit 
mai mare bogăție de fapte, des
pre viata' și munca lor pe ma
rele șantier.
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TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NIC O L A E 
CEAUȘESCU. a primit din partea lui FAKHRUDDIN ALI 
AHMED, următoarea telegramă :

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru caldul mesaj de 
felicitare trimis cu ocazia alegerii mele ca președinte al Indiei, 
împărtășesc încrederea Excelenței Voastre că legăturile de prie
tenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta în con
tinuare, în anii viitori, nu numai în avantajul reciproc al po
poarelor noastre ci și în interesele mai largi ale păcii în lume.

Vă rog să primiți Excelență cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul Re
publicii Socialiste România.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Guvernu
lui Republicii Arabe Egipt, dr. ABDEL AZIZ HEGAZI, urmă
toarea telegramă : <

Cu ocazia numirii dv. în înalta funcție de prim-ministru al 
guvernului Republicii Arabe Egipt, am deosebita plăcere de 
a vă transmite, in numele Guvernului Republicii. Șocialiste 
România și al meu personal, cele mai calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală. Am convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare fructuoasă statornicite in- 
tre Republica Socialistă România și Republica Araba Egipt, 
în spiritul convorbirilor și înțelegerilor dintre șefii celor două 
state, vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul popoare
lor român și egiptean, al cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

Miercuri dimineața, tovarășul 
Stefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întilnit cu dele
gația Partidului Laburist Aus
tralian, formată din David Com
be, secretar general federal al 
partidului, Geoff Cahill, se
cretar general al Comitetu
lui Statal din Noua Galie de 
sud, și Collin Jamieson, adjunc
tul liderului partidului în Adu
narea legislativă a statului A- 
ustralia de vest.

La întîlnire au participat to
varășii Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., și Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.

In cursul convorbirilor ce au 
avut loc cu acest prilej, desfă
șurate într-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a discutat des
pre dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-australiene și s-a procedat 
la un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale 
actuale.

CONFERINȚĂ

Redacția noastră organizează, in colaborare cu Federația română de tenis 
și cu sprijinul C.C. al U.T.C., o competiție de anvergură dotată cu trofeul

„Cupa Scînteii ' 
tineretului44 la tenis

• Ediția inaugurala a acestei întreceri de masâ - prima de acest fel pentru amatorii de tenis 
- se va desfășura între 5 octombrie - 3 noiembrie a.c. • Pot participa toți tinerii între 14 și 20 
de ani e Finala are loc la București • Marea întrecere - care se va organiza anual - este o 
finalizare a acțiunii Scînteii tineretului „Poate deveni tenisul un sport de masă?" • Numeroase 
trofee și premii în materiale și echipamente sportive • Ion Țiriac și Ilie Năstase vor oferi cîș- 

tigătorilor trofee cucerite în marile confruntări internaționale

FOTBAL: Doar două echipe 
românești au promovat in etapa 

a doua a „cupelor europene"

SOSIRI VIZITA

Miercuri după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație a Par
tidului Socialist din Japonia, 
condusă de Masashi Ishibashi, 
secretar general al partidului, 
membru al parlamentului, care, 

.4 a invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită de prietenie m 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului central de 
control muncitoresc al activității 
economice și sociale, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Ryoko Ishi
kawa, ambasadorul Japoniei la 
București.

★
La invitația Consiliului Na

țional al Societății de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă 
România, miercuri după-amiază 
a sosit in Capitală o delegație 
a Crucii Roșii din Danemarca. 
Din delegație fac parte Alteța 
Sa Regală prințul Henric al 
Danemarcei, Erik Husfeldt. pre
ședintele Crucii Roșii daneze, și 
Arne Fremm. director.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții au fost întimpi- 
nați de Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, gene
ral-colonel Nlihai Burcă, pre
ședintele Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie.

Au fost de față Bent Bro- 
gaard. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei la 
București, și membri ai am
basadei.

★
* Miercuri după-amiază, a sosit 
la București August Nyacinth 
Croin, noul ambasador . extraor
dinar și plenipotențiar al Rega
tului Țărilor de Jos în Republi
ca Socialistă România.

CRONICA 
ll.T.C.

Ieri a sosit in Capitală o 
delegație de tineret din Por
tugalia formată din Joao Li- 
zardo, membru al Comisiei 
Centrale a Uniunii Studen
ților Comuniști Portughezi, 
și Joaquim Eurico, membru 
al Comisiei Regionale Lisa
bona a Mișcării Tineretului 
Muncitoresc care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist, va efectua o vizită în 
țara noastră.

Delegația este însoțită de 
Naomi Chesman, secretar ai 
Federației Mondiale a Tine
retului Democrat.

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Ma- 
covescu, secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, va e- 
fectua o vizită la București la 
3—4 noiembrie 1974, pentru a 
discuta chestiuni de interes re
ciproc.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a XVI-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Guineea, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Ibrahi- 
ma Camara, a oferit, miercuri 
seara, o recepție.

Au participat membri ai con
ducerii unor ministere și insti
tuții centrale, reprezentanți ai 
unor organizații obștești, zia
riști.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, alți membri «i 
corpului diplomatic.

★
Cu această ocazie ambasadorul 

Republicii Guineea a rostit o 
cuvintare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

CONCERTE
Miercuri seara, in studioul 

Radiotcleviziunii, a avut loc 
primul din concertele celei de-a 
doua ediții a Festivalului cînte- 
cului ostășesc „Te apăr și te 
cint patria mea", în interpreta
rea corului, soliștilor și orches
trei Ansamblului, artistic „Doi
na" al armatei și a corului Șco
lii generale nr. 94. Au fost pre
zentate 20 de piese selecționate 
pentru etapa finală a festivalu
lui și 5 în afara concursului.

Caracterizate printr-un pro
fund mesaj patriotic, cîntecele 
s-au bucurat de aprecierea pu
blicului spectator.

★
După concertele de la Bucu

rești, Orchestra Filarmonică a 
Radiodifuziunii și Televiziunii 
Franceze — ORTF. aflată în 
turneu în țara noastră in cadrul 
programului româno-francez de 
schimburi culturale, a prezen
tat. miercuri seara, un nou con
cert la Cluj. în pauza unuia din 
concertele bucureștene, dirijorul 
orchestrei, Gilbert Amy, a de
clarat, printre altele: „Publicul 
românesc știe să asculte și să 
aprecieze muzica, calitatea aten
ției sale fiind remarcabilă. Sln- 
tem foarte satisfăcuți de primi
rea călduroasă carp ni s-a fă
cut aici.

Am considerat că se cuvine ca 
în acest turneu în țara dv. — a 
declarat, de asemenea, oaspetele 
— să interpretăm și o piesă 
românească și ne-am oprit la 
lucrarea lui Cornel Țăranu. 
Compoziția .corespundea speci
ficului orchestrei, avlnd toate 
caracteristicile muzicii timpu
lui nostru: este, de altfel, scri
să cu 5—6 ani în urmă".

Lucrările celei de-a IV-a Con
ferințe a asociațiilor europene 
pentru Națiunile Unite, care 
se desfășoară la București au 
consemnat, miercuri. încheierea 
dezbaterilor privind primul 
punct al ordinii de zi „Oninia 
publică, atitudini și contribuția 
asociațiilor europene pentru Na
țiunile Unite la realizarea 
scopurilor Conferinței de la Ge
neva pentru securitate și coo
perare in Europa".

în intervențiile lor, partici
pant» au evidențiat cu precă
dere cursul nou, spre destindere, 
securitate și cooperare al rela
țiilor între statele continentului 
în general în lume, subliniind 
necesitatea sporirii eforturilor 
asociațiilor pentru Națiunile 
Unite în direcția consolidării 
acestui climat, pentru încheie
rea cu succes a fazei a Il-a a 
Conferinței de la Geneva și 
convocarea celei de-a IlI-a faze 
a acestei reuniuni.

Referindu-se la situația din 
Cipru, numeroșii participant 
și-au exprimat solidaritatea cu 
poporul cipriot, relevind necesi
tatea soluționării pașnice, pe 
calea tratativelor a problemelor 
de pe insulă, astfel Incit, să se 
asigure independența, suverani
tatea și integritatea teritorială 
a acestei țări, condiții pentru 
conviețuirea pașnică a tuturor 
eiprioților.

Un loc important în cadrul 
dezbaterilor a fost acordat pro
blemelor referitoare la înce
tarea cursei înarmărilor, la 
realizarea unor măsuri efective 
de dezangajare militară și de
zarmare in Europa, la dezvolta
rea cooperării și colaborării pe 
toate planurile între statele eu
ropene.

O contribuție activă la desfă
șurarea lucrărilor și-a adus-o 
delegația română,, prin prezen
tarea unui document de lucru 
și prin intervenții vizînd spriji
nirea de către asociațiile pen
tru Națiunile europene a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare de la Geneva.

A apărut revista 
„LUMEA" nr. 41
Astăzi, a apărut numărul 41 

al săptămînalului de politică 
externă „Lumea". Revista pu
blică un amplu articol consa
crat imperativului instaurării 
unei noi ordini politice interna
ționale, precum și interviuri cu 
personalități politice care au vi
zitat recent România. Președin
tele Liberiei, William R. .Tol
bert jr., vorbește cititorilor des
pre perspectivele relațiilor ro- 
mâno-liberiene.

In articole și corespondențe, 
„Lumea" reflectă actualitatea 
politică din Portugalia, Grecia, 
Liban, de la Organizația Na
țiunilor Unite. Revista publică 
o convorbire cu astronautul Eu
gene Cernan.

Ziarul „Scînteia tineretu
lui" organizează, în colabo
rare cu Federația română 
de tenis și eu sprijinul C.C. 
al U.T.C., o competiție de 
masă Ia tenis de cimp do
tată cu trofeul „Cupa Scin- 
teii tineretului".

Această întrecere finali
zează, într-un fel, acțiunea 
ziarului nostru „Poate deve
ni tenisul un sport de ma
să 7“ destinată popularizării 
„sportului alb" în rîndurile 
tinerilor și amenajării de 
terenuri de tenis. La aceas
tă oră, numărul terenurilor 
construite de tineri prin ac
țiuni patriotice, cu sprijinul 
factorilor locali, depășește 
cifra de o mie. Numai în 
școli s-au realizat peste 700 
de asemenea amenajări.

Intrucit există deja o ba
ză materială corespunzătoa
re, tinerii vădesc o mare 
dragoste și pasiune pentru 
practicarea acestui sport, 
precum și, avînd in vedere 
necesitatea popularizării lui, 
in continuare, dezvoltarea 
unor centre de tenis pe în
treg cuprinsul țării, stimula
rea spiritului competitiv și, 
prin aceasta, descoperirea de 
talente pentru tenisul de 
performantă, ziarul nostru 
organizează pentru tinerii 
de 14—20 de ani, fete Și bă
ieți, care nu sînt legitimați 
în secțiile de performanță, 
Cupa Scînteii tineretului la 
tenis de cimp, ediția inau
gurală. întrecerile, cu etape

pe asociație, pe localitate, 
județ și finală pe țară, se 
vor desfășura între 5 octom
brie și 3 noiembrie a.c. Dar 
iată programul detaliat : pri
ma etapă se organizează Ia 
nivelul asociațiilor sportive 
din școli, întreprinderi, insti
tuții, facultăți și din comu
ne — între 5 și 17 octom
brie ; etapa a doua, la ni
velul localităților, intre 18— 
24 octombrie : etapa jude
țeană — 26—27 octombrie și 
finala pe (ară, in zilele de 
1, 2 și 3 noiembrie. Se or
ganizează numai întreceri la 
jocul de simplu. Sistemul 
de desfășurare este elimi
natoriu, cel mai bun din trei 
seturi (set scurt) : Ia situa
ția de 6—6 ciștigă setul con
curentul care face mai re
pede 7 puncte. Se joacă cu 
echipament personal pe ori
ce suprafață de teren. Arbi
trajul va fi asigurat — pină 
la etapa județeană — de în
șiși competitorii. întrecerile 
vor fi organizate, la nivel 
de școală (clasă). întreprin
dere (secție), instituție, fa
cultate. comună, de către a- 
sociațiile sportive și orga
nizațiile U.T.C., iar pe loca
litate și județ de către or
ganele U.T.C. locale, împre
ună cu cele sportive. Se ca
lifică în etapele superioare 
campionii — locul întii — 
pe școală, întreprindere, in
stituție, facultate, comună, 
pe localitate și județ (mu
nicipiul București), fete și

băieți. întrecerile finale se 
vor desfășura in Capitală și 
vor participa campionii ju
dețelor și ai municipiului 
București, fete și băieți. 
Ciștigătorilor etapei finale 
li se va decerna „Cupa Scîn
teii tineretului", trofeu tran
smisibil. Federația română 
de tenis va oferi tuturor ce
lor 80 de finaliști cite o ra
chetă și un set de mingi. 
Cei care se clasează pe lo
curile 1—4, fete și băieți, 
vor primi cite un echipament 
complet, iar campionii și 
vicecampionii — în plus, 
cite o rachetă Dunlop. De 
asemenea. Ilie Năstase și Ion 
Țiriac vor dărui campioni
lor cite un trofeu, din co
lecția personală, cucerit in 
marile confruntări interna
ționale. Vor fi decernate nu
meroase alte premii în cupe, 
obiecte și echipamente spor
tive.

Visul atitor sute și mii de 
tineri — care și-au procurat 
rachete și au amenajat, în 
ultima vreme, prin forțe 
proprii, terenuri de tenis — 
se împlinește. Startul in 
prima competiție de masă 
pentru tenis, care le va o- 
feri prilejul să-și demon
streze talentul, măiestria, 
ambiția victoriei, va fi dat 
la 5 octombrie.

Așteptăm vești, la redac
ție, despre pregătiri, despre 
desfășurarea întrecerilor, 
despre campioni, pentru a 
Ie publica Ia rubrica noas
tră de sport.

MARILE EXAMENE 

SE TREC GREU...

Iert ■-> consumat a doua manșă a confruntărilor din oadrul 
„cupelor europene" la fotbal. Bilanțul nu e nici rău, nioi gro
zav de bun : doar două din patru echipe românești au reușit 
să se califice In etapa următoare : Dinarpo și Steagul roșu. A- 
proape de trecerea examenului s-a aflat și echipa Jiul. Astăzi 
(din cauza amînării meciului) își Încearcă șansele — reduse 
după noi —echipa campioană, Univ. Craiova, la Atvidaberg, in 
Suedia. Poate că bilanțul se va îmbogăți. Se întîmplă lucruri for
midabile in citeva minute, dar-mi-te in 85 cite au mai rămas de 
jucat. Oricum cele trei victorii obținute de formațiile noastre care 
au jucat pe teren propriu sint semnificative prin numărul mare 
de goluri marcate — opt — fără să primească nici unul. Din aceșt 
punct de vedere laudele cele mari trebuie aduse echipei bra
șovene ; dacă n-a strălucit de-a lungul meciului prin calități 
ieșite din comun, a dat un admirabil exemplu de voință și te
nacitate obținlnd o victorie într-un moment pe care mulți il 
puteau crede al resemnării cu lipsa de șansgz Cele cinci minute 
finale nu reprezintă pur și simplu o spectaculoasă răsturnare de 
scor, cit mai ales dovada că o luptă trebuie dusă pină la capăt. 
Este un caz rar in istoria intîlnirilor internaționale ca un ase
menea succes categoric să fie obținut numai în patru minute.

Cind. lupta e dusă pînă la capăt
BRAȘOV : STEAGUL ROȘU - BEȘIKTAȘ (ISTANBUL): 3-0 (0-0)

Decada
Anul aeeșta se împlinesc 60 de 

ani de existență a sportului cu 
balonul oval în România. Cu a- 
cest prilej federația de specia
litate și-a propus să organizeze 
prima „Decadă a rugbiului ro
mânesc" ("4—13 octombrie), ma
nifestare sportivă de amploare. 
Programul prevede printre al
tele : deschiderea unei expozi
ții intitulată „60 de ani de exis
tență a rugbiului românesc", la 
Facultatea de arhitectură din Ca
pitală : o adunare festivă ce va 
avea loc joi, 10 octombrie, ora 
17 în sala Dinamo, in cadrul 
căreia se vor decerna medalii 
comemorative unor. sportivi 
fruntași, urmată de o gală de 
filme (partida de anul trecut de 
la Valence. Franța-România, in- 
țîlnirea Anglia-Țara Galilor de 
la Londra, din anul acesta etc.). 
Sint prevăzute, de asemenea, 
intîlniri și demonstrații de rug-

• Sezonul de hochei pe 
gheață, s-a deschis, ieri, in Ca
pitală cu primele meciuri pen
tru „Cupa României". Iată re
zultatele : Dinamo București- 
liceul nr. 1 din Miercurea Ciuc 
8—1; Steaua-Tirnava Odorhei 
8—0; Dunărea Galați-Agrono- 
mia Cluj 7—2.

• în penultima rundă a Olim
piadei feminine de șah de la 
Medellin selecționata României 
a învins cu 2—0 reprezen
tativa Bulgariei. Alte rezultate: 
U.R.S.S. — R.F. Germania 2—0; 
Iugoslavia — Canada 1—1: Un
garia — Olanda 2—0: Anglia — 
Cehoslovacia 1—1. Clasamentul 
după 8 runde : 1 Ungaria — 12,5 
puncte; 2. U.R.S.S. — 12 puncte; 
3—4. România și Bulgaria — 
11,5 puncte : 5. Olanda — 9 
puncte ; 6. Cehoslovacia — 7,5

rugbiului românesc
bi in șapte, o partidă intre două 
echipe de juniori și alta între 
două formații de old-boys, re
vanșa intilnirii dintre arbitrii 
bucureșteni și cei constănțeni.

In încheierea acestei decade, 
ca un corolar al acțiunilor, du
minică 13 octombrie, pe stadio
nul ,.23 August" din Capitală, 
va avea loc meciul oficial din
tre reprezentativele României 
și Franței, din cadrul ediției 
1974—1975 a „Cupei F.I.R.A.". 
Pregătirile echipei noastre se 
desfășoară in mod susținut sub 
ideea realizării „unui joc fru
mos, eficace și simplu". Echipa 
României prezintă la această 
oră cei mai în formă jucători. 
Media de virstă a componenți- 
lor este de 27 de ani : greutatea 
grămezii fiind de 760 kg. S-a 
păstrat structura de bază a e- 
chipei de anul trecut. Debu- 
tanți — jucătorii Tătucu și Bur-

ghelea. Judecător al acestui 
joc va fi englezul Pattison. 
Rezultatele obținute pină acum, 
ca și seriozitatea de care dau 
dovadă jucătorii selecționabili 
ne îndreptățesc să așteptăm o 
evoluție bună a echipei noas
tre și un rezultat de prestigiu 
pentru rugbiul nostru. Acesta 

• este obiectivul echipei, al foru- 
rilot tehnice de specialitate.

★
Comitetul de selecție al Fe

derației franceze de specialitate, 
întrunit la Toulouse, a alcătuit 
următoarea echipă : Aguirre- 
Desnoyer, Bertranne, Etcheni- 
que, Gourdon-Romeu, Fouroux- 
Skrela, Spanghcro, Boffelli- 
Esteve, Senai-Vaquerain. Paco, 
Azarete. Rezerve au fost desem
nați următorii jucători : Ugar- 
temendia. Paparemborde, Lewin, 
Astre, Pecune, Droitecorourt.

GABRIEL FLOREA

Circa 12 000 de spectatori au 
fost martorii unui joc care, cu 
foarte rare excepții, a avut o 
singură direcție : poarta lui 
Sabri. Dar lecția apărării, foar
te bine practicată de către jucă
torii turci, a amînat, pină in ul
timele minute, deznodămintul 
atit de neprevăzut al partidei. 
Apărarea oaspeților — bine or
ganizată, așezată uneori în trei 
linii — a funcționat ireproșabil 
pînă la marcarea primului gol. 
Brașovenii au făcut eforturi dis
perate, au încercat toate „arme
le" ataculuj, dar de fiecare dată 
cind ziceam că, in sfîrșit, băie
ții lui Proca vor reuși să spar
gă zidul, mai puternic decît 
„lacătul elvețian", apărea un 
jucător care salva miraculos. 
Desigur, jucătorii noștri au gre
șit uneori făcind abuz de pase 
înalte, în careu, sau lntîrziind 
cu combinațiile prea mult la 
mijlocul terenului ; de aseme
nea, au ratat copilărește în cî- 
teva ocazii. Spectatorii brașo
veni — care și-au încurajat fre

netic și sportiv favoriții — au 
fost martorii unui final de meci 
impetuos dezlănțuit, dramatic, 
cu o spectaculoasă răsturnare de 
situație. După ce Cadar a des
chis scorul, în minutul 86, 
printr-o lovitură deviată, cu 
capul, de un apărător turc, 
întreaga formație brașoveană 
este alertată, prinde aripi 
și, întrevăzînd posibilitatea u- 
nui succes mai clar, a continuat 
să asalteze cu o neobișnuită 
cutezanță poarta lui Sabri. După 
numai un minut, Șerbănoiu ri
dică scorul la 2—0 și atunci 
cind nimeni nu mai credea, în 
ultimele secunde de joc, tot el 
înscrie al treilea gol, salutat cu 
un entuziasm de nedescris de 
spectatorii prezenți in tribune. 
Merită să transcriem numele 
jucătorilor brașoveni cu majus
cule, pentru marea lor ispravă : 
Adamache — Hirlab, Naghi. Mi* 
hăilescu, Mateescu. Șerbănoiu, 
Papuc, Ghergheli, Cadar, Pesca- 
ru, Gyiirfi.

V. CABULEA

O victorie lejeră, dar valoroasă
BUCUREȘTI : DINAMO - BOLUSPOR (TURCIA) : 3-0 (1-0)

puncte ; 7. Iugoslavia — 6 punc
te : 8. Anglia — 4 puncte ; 9. 
R.F. Germania — 3.5 puncte ; 
10. Canada — 2,5 puncte.

• Cea de-a 8-a partidă a 
meciului de șah dintre marii

maeștri Viktor Korcinoi și Ana
toli Karpov s-a întrerupt la mu
tarea 41-a cu un pion in plus 
pentru Karpov. Scorul este 
4,5—2,5 în favoarea lui Karpov.

• între 13 și 20 octombrie 
vor avea loc la. Sydney cam
pionatele internaționale pe te
ren acoperit ale Australiei, la

care și-au anunțat participarea 
32 de jucători. Pe lista partici- 
panților figurează cunoscuții ju
cători John Newcombe, Ken 
Rosewall (ambii din Australia), 
Alex. Metreveli (U.R.S.S.), Ion 
Țiriac (România), Dick Stockton 
(S.U.A.), El Shafei (Republica 
Arabă Egipt), Onny Parun 
(Noua Zeelandă) și alții.

• Turneul internațional de 
tenis de la San Francisco 
a fost ciștigat în mod sur
prinzător de tinărul jucător 
australian Ross Case. In finală, 
Case, jucînd excelent, l-a învins 
cu 6—3, 5—7, 6—4 pe america
nul Arthur Ashe. Proba de 
dublu masculin a revenit ame
ricanilor Stan Smith și Bob 
Lutz, care au învins cu 6—4, 
7—5 pe australienii John Ale
xander și Sydney Ball.

Pe stadionul „Dinamo" din 
Capitală, s-a disputat ieri al 
doilea meci dintre formațiile 
Dinamo București și Bolu Bo- 
luspor (Turcia) din cadrul „Cu
pei U.E.F.A." la fotbal. Aliniind 
o formație completă, cu Dumi- 
trache, Lucescu și Dudu Geor
gescu, echipa Dinamo a obținut 
o victorie netă cu scorul de 3—0 
(1—0) ți ciștigînd astfel cu sco
rul general de 4—0 cele două 
„manșe" s-a calificat pentru 
turul II al competiției.

După un început lent, dina- 
moviștii accelerează ritmul și în

minutul 36, Dinu reia în plasă 
balonul excelent trimis de Lu
cescu. După pauză, inițiativa a- 
parține tot echipei române. In 
minutul 58 Dumitrache majo
rează scorul la 2—0, înscriind 
din interiorul careului de 16 m. 
Rezultatul este pecetluit de Lu
cescu in minutul 85.

Dinamo București a început 
partida cu următorul „11" : Con- 
stantinescu, — Cheran, Sătmă- 
reanu II, Dobrău, Deleanu, 
Dinu, Sălceanu, Radu Nunweil- 
ler, Dumitrache, Dudu Georges
cu, Lucescu.

Dacă s-ar fi reeditat prima repriză...
PETROȘANI : JIUL - DUNDEE UNITED (SCOȚIA) 2-0 (2-0)

Stadionul din Petroșani a 
găzduit Kri după-amiază jocul 
retur dintre echipele Dundee 
United (Scoția) și Jiul, contind 
pentru „Cupa Cupelor" la fot
bal. Echipa Jiul, care trebuia 
să retacă un handicap de trei 
goluri, a luptat cu o mare ar
doare declanșînd ofensiva încă 
din primele minute de joc. 
După ce Stoichiță a ratat o 
mare ocazie, în minutul 15, Li- 
bardi a centrat impecabil, iar 
Roznai, bine plasat, a înscris 
din apropiere. Presiunea fotba
liștilor români crește și în mi
nutul 35 Tonca, infiltrat în ca
reul advers, reia cu cepul ba
lonul în plasă, reducînd la nu
mai un gol diferența din pri

mul meci. La reluare, cei care 
au inițiativa sînt tot jucătorii 
de la Jiul, dar acțiunile lor nu
mai sînt așa bine coordonate și 
apărarea formației scoțiene se 
regrupează mai bine rezolvînd 
situațiile periculoase. Minutele 
trec și fotbaliștii de la Jiul nu 
mai reușe.sc să înscrie, astfel că 
partida se încheie cu scorul de 
2—0 (2—0), scor care aduce ca
lificarea in turul următor e- 
chipei Dundee United.

Echipa Jiul Petroșani a ali
niat următoarea formație: Naș
te — Rusu, Tonca, Stoker, 
Dodu, Naghi, Stan, Libardi (Fil- 
diroiu), Stoichiță, Mulțescu, Roz
nai.

ANUNȚ
întreprinderea „23 August" București, Bd. Muncii nr. 254, 

sector 3, tramvaie 23, 24, autobuz 79, recrutează tineri pen
tru calificare prin ucenicie la locul de muncă în meseria 
de turnător-formator, virsta 14 ani.

Durata școlarizării 2 ani.

Acte necesare pentru înscriere s
- Adeverință de 8 clase;
- Copie de pe certificatul de naștere ;
- Adeverință de vaccinări sau fișa copilului de ia 
0-15 ani ;

- Dosar cu șină.
Pe timpul școlarizării, tinerii primesc indemnizație lunară 

de 928 lei, anul I și 1 330 lei anul II.

Nu se dă examen de admitere.

Informații la biroul învățămînt al uzinei, tel: 430440 
interior 1704.

Din cauza unor lucrări de renovare, de la 
1 octombrie a.c., MUZEUL PELEȘ din Sinaia 
va fi închis pentru public pînă la data de 31 
octombrie a.c. inclusiv.

Face excepție Secția de artă decorativă 
care poate fi vizitată zilnic între orele 8—16, 
în afară de luni.

Să dezvoltăm simțul prevederii la 
COPII ȘI TINERET

Părinți, pentru a dezvolta la copiii dv. limțul prevederii, necesar 
In viața fiecărui om, puteți încheia pentru ei asigurarea de acci
dente a elevilor. f

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

Totodată. în cadrul cursurilor școlare, elevii fac practică în pro
ducție, lucrează în laboratoare cu diferite aparate sau substanțe 
chimice și, din neatenție, se pot accidenta.

Din aceste motive, ADAS oferă elevilor posibilitatea să se asigure 
împotriva riscurilor, recomandîndu-le să încheie asigurare de ac
cidente. Această asigurare se încheie prin școli.

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

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

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

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

Asigurarea se încheie pe un an sau pe șase luni (la alegere).
Dacă elevii au împlinit 16 ani (sau — cei care realizează venituri 

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

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

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

CURSURI PRIN CORESPONDENȚA 
Șl CU FRECVENȚĂ

STENOGRAFIA
(îmbinată cu controlul magnetofonic ți cu descifrarea 

instantanee în maținl de scris - fonostenografia)

DACTILOGRAFI A
(după metoda așa-zisă oarbă, cu toate degetele)

SECRETARIATUL
(completat cu aplicații practice în cabinetul metodologic, 

cu probleme de legislație și corespondență oficială)

M I N U I R E A
APARATURII TELEX și a MAȘINILOR DE CALCUL 

(teleimprimatoare de toate tipurile cu scriere la distanță)

LIMBILE DE LARGA CIRCULAȚIE 
ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, RUSA 

precum și cursurile de :

CROITORIE, BALET COPII, ACORDEON 
(cineclub - creație și cultură cinematografică)

- Studenții și elevii de la curs de zi se bucură de o redu
cere a taxelor cu 50%.

- SE PRIMESC ÎNSCRIERI DIN TOATA TARA.
- INFORMAȚII Șl PROSPECTE LA CERERE LA -.

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI, SECTOR 5 
CASA DE CULTURĂ „N. BÂLCESCU"

Str, 11 Iunie nr. 41, Telefoane : 23.43.45. — 23.67.00

— mijloace de transport în comun : tramvaiele : 7 fi 12
— autobuzele: 33, 32, 32 barat, pînă la stafia 11 Iunie

(Parcul Libertății)

Meciul Universitatea Craiova —
Atvidaberg, întrerupt în minutul 5

După cum transmite cores
pondentul agenției D.P.A., me
ciul de fotbal dintre Universi
tatea Craiova și Atvidaberg a

fost întrerupt în minutul 5 din 
cauza unei ploi torențiale și se 
va juca joi seara.

REZULTATE DIN CUPELE CONTINENTALE DE FOTBAL

Cupa Campionilor Europeni : 
Ujpest Dozsa Budapesta — Spar
tak Levski Sofia 4—1 (1—1);
Ararat Erevan — Viking (Nor
vegia) 4—2 (1—2). Se califică 
pentru turul următor Ujpest și 
Ararat. Ruch Chorzow (Polonia) 
— Hvidovre Copenhaga 2—1; 
UJK Helsinki — F.C. Valletta 
4-1. ț

Cupa Cupelor: Finn Harps 
(Irlanda) — Bursa Spor (Turcia) 
0—0; ȚSKA Sofia — Dinamo 
Kiev 0—1. Se califică pentru tu-

* *
Marți g-au desfășurat citeva 

meciuri retur contind pentru 
cupele europene la fotbal. In 
„Cupa cupelor", la Madrid e- 
chipa Real Madrid a dispus cu 
severul scor de 6—0 (3—0) de 
echipa Fram Reykjavik (islan
da). în tur, fotbaliștii spanioli 
obținuseră victoria cu 2—0. în 
jocul de la Oslo, echipa engleză 
FC Liverpool a ciștigat cu 1—0 
(1—0) partida disputată în com
pania echipei locale Stroemgo- 
set. (în primul meci fotbaliștii 
englezi cîștigaseră cu 11—0). E- 
chipa finlandeză Reipas, jucînd 
pe teren propriu, la Lahti, cu 
formația Sliema Wanderers 
(Malta) a obținut victoria cu 
4—1 (3—0), și s-a calificat la

rul doi Bursa Spor și Dinamo.
Cupa UEFA: Neapole — Vi- 

deoton Szekesfehervar 1—1; 
Raba Eto Gyor — Lokomotiv 
Plovdiv 3—1: Kokkolan (Finlan
da) — F.C. Koln 1—4. Se cali
fică în turul doi Neapole, Raba 
Eto (în urma executării lovitu
rilor de la 11 m) și F.C. Koln. 
Velez Mostar (Iugoslavia) — 
Spartak Moscova 2—0; Bănite 
Ostrava — Real Sebastian 4—0. 
Se califică Velez ți Banik.

*
rîndul ei pentru turul următor 
(prima partidă fusese cîștigată 
de Sliema cu 2—0).

In „Cupa U.E.F.A;" s-au dis
putat două intîlniri. La Porta- 
down (Irlanda de Nord) echipa 
locală F.C. Portadown a în
vins cu 2—1 (0—0) formația Va- 
lur (Islanda), calificîndu*se în 
turul următor, deoarece prima 
partidă se încheiase la egalitate 
(0—0). în sfîrșit, la Belgrad, 
cunoscuta echipă Partizan 
Belgrad a ciștigat cu 3—0 (1—0) 
întîlnirea cu echipa poloneză 
Gornik Zabrze, prin punctele 
marcate de Georgevici, Vuko- 
tici și Todorovicj. Echipa iugo
slavă s-a calificat în continuare 
(prima întîlnire se încheiase la 
egalitate : 2—2).



„Scînteia tineretului"
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Criza de guvern
din Turcia

Președintele Partidului Drep
tății’ din Turcia, Suleyman De- 
mirel. și-a început, marți, con
sultările în vederea formării 
unui nou guvern. El a fost în
sărcinat cu misiunea de forma
tor de către președintele Fahri 
Koriittirk, după ce premierul 
demisionar, Bulent Ecevit, pre
ședintele Partidului Republican 
al Poporului, l-a informat pe 
șeful statului că încercările sale 
de constituire a unui cabinet de 
coaliție au eșuat.

Primele personalități politice 
cu care a avut convorbiri De- 
mirel au fost lideri ai propriu
lui său partid. El a precizat a- 
poi că, în negocierile pe care 
le va avea cu conducerile altor 
formațiuni politice, nu va pune 
condiții prioritare. »

El a avut, miercuri, o în
trevedere cu conducătorul Par
tidului Salvării Naționale. Nek- 
mettin Erbakan, după care a de
clarat reprezentanților presei că 
a fost realizat un acord privind 
participarea acestei grupări po
litice, alături de partidul său, 
într-o viitoare coaliție guverna
mentală.

După cum este știut, Partidul 
Salvării Naționale a făcut par
te, pînă recent, din vechea coa
liție guvernamentală, alături de 
Partidul Republican al Poporu
lui. condus de Btllent Ecevit.

Pînă la' constituirea unui nou 
guvern, cabinetul condus de 
Bulent Ecevit asigură probleme
le curente ale țării.

• LA LUXEMBURG s-au 
întrunit, miercuri, în ședință 
comună, miniștrii agricultu
rii și miniștrii afacerilor ex
terne ai C.E.E.

Neprevăzută în calendarul 
întrunirilor ministeriale, re
uniunea are loc Ia cererea 
guvernului vest-german și 
intervine ca urmare a refu
zului acestuia de a ratifica 
hotărîrea de majorare cu 5 la 
sută a prețurilor la produsele 
agricole, hotărire adoptată 
recent la Bruxelles, ca solu
ție de compromis la gravele 
dificultăți prin care trece ță
rănimea din cele mai multe 
țări membre ale Pieței co
mune.

Atitudinea guvernului de Ia 
Bonn, de respingere a unei 
hotărîri adoptate de Consi
liul ministerial agricol, con
stituie un fapt fără prece
dent în analele Pieței co
mune.

Se întrevăd disensiuni a- 
cute. Săptămîna care s-g. 
scurs de la anunțarea hotă- 
rîrii guvernului vest-german 
a pus în evidență luări de 
poziție profund contradicto
rii. ceea ce îndreptățește ca
lificativul de confruntare 
mai degrabă politică decît a- 
grară, atribuit actualei re
uniuni.

Este de așteptat ca, în ca
zul în care Conferința de la 
Luxemburg nu va conduce 
la Un acord în problema 
prețurilor agricole, să se 
inițiativa convocării unei 
intilniri la nivel înalt a 
fîlor de stat sau guvern 
țările membre ale Pieței 
mune.

In dezbaterea Conferinței pentru
securitate și cooperare in Europa

Propunerea Elveției privind 
reglementarea diferendelor

în cadrul tematicii ordinii de zi referitoare la punerea_
aplicare a principiilor menite să guverneze relațiile dintre state, 
care face obiectul dezbaterilor în organul special de lucru al 
Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, s-a trecut 
la redactarea prevederilor referitoare la stabilirea bazelor și 
modalităților pentru elaborarea unui sistem de reglementare a 
diferendelor intre statele participante, propus de Elveția.

in

. ia 
noi 
șe- 
din 
co-

Vizita delegației M,A.N,
în R, A. Egipt

Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de Nicolae 
Giosan, președintele M.A.N., 
care întreprinde o vizită in R.A. 
Egipt, a avut, miercuri, întîl- 
niri cu o serie de personalități 
politice de frunte ale țării gazdă.

Delegația parlamentară ro
mână a fost primită de Abdel 
Aziz Hegazi, președintele Con
siliului de Miniștri al R.A.E. Cu 
acest prilej a avut loc o con
vorbire, in cadrul căreia au fost 
subliniate dezvoltarea ascen
dentă a relațiilor româno-egip- 
terie • în toate domeniile, faptul 
ca la realizarea acestui curs o 
contribuție deosebită au avut a- 
cordurile și înțelegerile conve
nite in timpul vizitelor de im
portanță istorică făcute de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
Egipt și. de președintele Anwar 
Sadat in România. Au fost ex
primate, totodată, dorința dez
voltării colaborării și cooperă
rii pe o treaptă superioară și 
convingerea că exjstă largi po
sibilități pentru înfăptuirea a- 
cestui obiectiv. în interesul ce
lor două țări și popoare, al cau
zei păcii și colaborării interna
ționale. La întîlnire au partici
pat Sayed Zaki, președintele 
Corrțisiei parlamentare pentru 
reconstrucție, președinte al A- 
sociației de prietenie egipteano- 
română, și alți deputați.

★
Delegația parlamentară ro

mână a mai conferit cu Moha
med Hafez Ghanem, primul se
cretar al C.C. al ” ' 
liste Arabe.

întîlnirea delegației parlamen
tare române cu Hafez Badawi, 
președintele Adunării Poporu
lui, a. prilejuit un schimb larg 
de păreri cu privire la activi
tatea celor două parlamente, 
pe plan intern și extern, Cei doi 
președinți și-au exprimat de
plina satisfacție pentru evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor 
româno-egiptene, în toate do
meniile, și au relevat contribu
ția deosebită adusă în acest sens 
de schimburile de. vizite la cel 
mai înalt nivel.

Propunerile elvețiene consti
tuie în fapt un corolar al pro
punerilor românești — exami
nate în același organ de lucru 
— privind măsuri care să facă 
efectivă nerecurgerea la forță și 
la amenințarea cu forța. Astfel, 
progresul realizat în punerea 
de acord a formulărilor asupra 
acestor măsuri a creat și o bază 
bună de progres în convenirea 
textelor din propunerea elve
țiană.

în cursul dezbaterilor din șe
dința de marți, sprijinind pro
punerea elvețiană, reprezentan
tul român a subliniat caracterul 
original al acesteia, locul și im
portanța ei în contextul efortu
rilor în direcția edificării unui 
sistem trainic de securitate și 
cooperare în Europa. De aseme
nea, numeroși participant au 
relevat că punerea la punct și 
aplicarea în practică, în confor
mitate cu principiul dreptului 
internațional, a mijloacelor paș
nice de reglementare a diferen
delor decurge ca o necesitate 
logică din obiectivul excluderii 
folosirii forței și amenințării cu 
forța în relațiile internaționale.

Delegațiile au convenit, în' ca
drul premiselor pe care se în
temeiază propunerea elvețiană, 
să reafirme obligația statelor 
participante . de a reglementa 
diferendele lor internaționale 
prin mijloace pașnice, astfel 
îneît să nu fie puse în pericol 
pacea, securitatea și justiția. De 
asemenea, s-a reținut ideea com
plementarității care există între 
renunțarea la forță și la ame

nințarea cu forța și principiul 
reglementării prin mijloace paș
nice a litigiilor. Participanții au 
convenit să sublinieze, în do
cumentele conferinței, că regle-

mentarea pașnică a diferende
lor este un element esențial al 
menținerii și consolidării păcii 
și securității. De aici, necesita
tea de a continua eforturile 
multilaterale pentru a asigura 
în acest domeniu dezvoltarea 
progresivă a dreptului interna
țional și aplicarea sa efectivă 
în relațiile dintre statele parti- 

. cipante.
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Uniunii Socia-

AFACERILOR
ROMÂNIEI, 

conducăto- 
noastre la 
XXIX-a se- 
Generale a

• MINISTRUL 
EXTERNE. AL 
George Macovescu, 
rul delegației țării 
lucrările, celei de-a 
sjuni a Adunării 
O.N.U., a avut, marți, întreve
deri. la sediul O.N.U., cu mi
nistrul afacerilor externe al Is
raelului, Yigal Allon, și cu se
cretarul general al Organizației 
Unității Africane, William Eteki 
Mbomoua. Au fost abordate pro
bleme de interes bilateral, evo
luția situației internaționale 
precum și alte probleme în
scrise pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni.

La Bangkok, in 
preajma aniversării u- 
nui an de la marea 
revoltă a muncitorilor 
și studenților, înche
iată după cum se știe 
cu înlăturarea dicta
turii mareșalilor, dom
nește neliniștea.

Grupuri de studenți, 
nemulțumiți de înceti
neala cu care se ac
ționează pentru con
cretizarea revendică
rilor avansate cu un 
an in urma, au ieșit 
pe străzi. în plus, ce- 
rețea studenților de 
a-și amina examene
le din 14 octombrie — 
zi in care doresc să 
comemoreze pe cele 
70 de victime ale eve
nimentelor din toam
na trecută — a fost 
respinsă, alimentind și 
mai mult efervescen
ță. Agenția FRANCE 
PRESSE, într-o cores
pondență din capitala 
tailandeză, relata sta
rea de încordare care 
s-a instaurat și la U- 
niversitatea Thamma- 
sat, locul dc unde a 
început revolta ce a- 
veă să ducă la insta
urarea unui guvern ci
vil, după 40 de ani 
de dictatură militară. 
Această încordare se 
înregistrează pe fun
dalul unor preparative 
privind promulgarea 
noii constituții — se 
aștepta ca aceasta să 
se producă in jurul 
datei de 8 octombrie, 
cînd se va aniversa 
100 de ani de la abo
lirea sclaviei în Tai- 
landa — și organiza
rea de alegeri gene 
rale.

în contextul aces
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PORTUGALIA : Aspect de la recenta demonstrație care a avut 
loc în fața palatului Sao Benito din Lisabona, în cadrul căreia 
mii de persoane și-au manifestat sprijinul pentru continuarea 

procesului de democratizare.

tei agitații politice se 
reamintește evoluția 
de acum un an :

• La 6 octombrie 
1973, studenții au lan
sat o largă campanie 
,,pentru promulgarea 
imediată a unei con
stituții democratice". 
Mai mulți studenți au 
fost arestați cu acest 
prilej.

siuni : 70 de morți și 
200 răniți.

• în ziua următoa
re. mareșalul Thamm 
Kittikachorn, aflat de 
un deceniu in fruntea 
guvernului, a părăsit 
în grabă țara. Ime
diat a fost format un 
guvern civil.

în perioada urmă
toare a fost constitui

TINERETUL L11M1I

Nemulțumirile 
studenților 
din Tailanda

• La 13 octombrie, 
circa 100 000 de stu
denți au participat la 
o mare manifestație în 
piața Monumentului 
democrației din Bang
kok, cerînd eliberarea 
colegilor lor.

• La 14 octombrie, 
zi ce a intrat în isto
rie ca „duminica sîn- 
geroasă", forțele poli
țienești au deschis 
focul asupra mulțimii 
adunate in centrul ca 
pitalei Statisticile o 
ficiale consemnau re 
zultatul acestei repre

tă o Adunare Națio
nală. în care numă
rul locurilor ocupate 
de ofițeri, „cel mai 
mare partid politic din 
țară" (SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG) a scăzut, 
de la 299 Ia numai 36. 
Cel mai arzător punct 
la ordinea zilei este 
aprobarea constituți
ei. Kukrit Pramoj, 
președintele Adunării, 
declara că in prima 
decadă a acestei luni 
ea va fi adoptată. S-a 
decis, de asemenea, 
să se adopte o propu-

o LA LISABONA au con
tinuat. miercuri, consultările 
dintre liderii politici portu
ghezi în problemele privind 
situația internă din țară și 
desemnarea unor membri ai 
Juntei de salvare națională 
și ai guvernului, înlocuiți în 
urma recentelor evenimente 
din 
tor 
lui 
ția

această țară. Un purtă- 
de cuvint al Ministeru- 
Apărării, citat de agen- 
United Press 

tional. 
armate 
nuă să 
genția 
tă, că 
mîne în continuare calmă.

Noul președinte al 
galiei, Francisco da 
Gomes, și premierul 
dos Santos Goncalves 
ganizat. Ia Institutul de înal
te studii militare, o întruni
re cu un număr de 150 ofi
țeri superiori, în cadrul că
reia a fost examinată pro
blema desemnării celor pa
tru membri care vor ocupa 
posturile rămase vacante in 
Junta de salvare națională.

Interna- 
a arătat că forțele 

portugheze „conti- 
rămînă în alertă". A- 
menționează, totoda- 
situația din țară ră-

Portu-
Costa
Vasco 
au or-

R. D. GERMANA: Unul din cele mai frumoase cartiere de locuit ale Berlinului.

hr.cLri.'t

câieuie și pronosticuri

*

nere ca numărul mem
brilor Camerei inferi
oare a noului parla
ment să fie de 240 
pină la 300, și ca a- 
ceștia să fie aleși prin 
vot universal ; iar Ca
mera Superioară — Se
natul — să fie forma
tă din 100 de membri, 
desemnați de rege. 
Vîrsta minimă a cetă
țenilor cu drept de vot 
urmează să fie de 20 
de ani. în sfirșit, o 
hotărire importantă, 
cu largi implicații pen
tru viitorul politic : 
Adunarea Națională a 
respins o clauză care 
permitea regelui să a- 
nuleze deciziile par
lamentului prin con
vocarea de referen- 
dumuri în problemele 
controversate. La 120 
de zile de la intrarea 
în vigoare a noii con
stituții, se vor ține a- 
legeri generale.

Dar, așa cum scria 
săptăminalul american 
NEWSWEEK, oricît de 
satisfăcătoare ar fi 
reformele politice în 
curs „mulți dintre stu
denți nu sint incă pe 
deplin mulțumiți. Stu
denții doresc schim
bări sociale și econo
mice și au dreptate".

Noile frămîntări stu
dențești își au origi
nea in încetineala cu 
care se produc aceste 
schimbări, in dorința 
tineretului studios, a 
păturilor largi ale 
populației, de a se ve
dea realizate mai grab
nic aspirațiile vizînd 
înfăptuirea unor mă
suri cu larg caracter 
democratic.

I. TIMOFTE
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Sesiunea anuală a F.M.I.
Cuvîntul ministrului român al

dată 
Britanii 
chemat

Pentru prima 
istoria Marii 
corpul electoral 
să voteze peste cîteva 
zile, la 10 octombrie, va 
depăși 40 milioane. Cei 
40 072971 înscriși vor 
trebui să-și specifice op
țiunea în cea mai com
plicată bătălie electo
rală. Campania electo
rală, începută practic la 
1 martie a.c., după ale
gerile neconcludente din 
28 februarie, a cunoscut 
o durată fără precedent: 
de 7 luni.

N
e aflăm in fața ce
lei de-a 10-a con
sultări cu urnele în 
această țară, de la 
război încoace și 
„scorul" de pînă a- 

cum este de 5—4 pentru labu
riști. în 1945, 1950, 1964, 1966 și 
februarie 1974 au ciștigat la
buriștii, în 1951, 1955, 1959 și 
1970 — conservatorii. La ora di
zolvării sale, Westminsterul avea 
o compoziție pe care n-a cu
noscut-o niciodată : 300 laburiști 
și la infimă distanță conserva
torii, eu 296 locuri. O mențiune 
specială merită făcută pentru 
restul mandatelor pină la 635 : 
liberalii dețineau 15 (fostul 
laburist Christopher Mayhew a 
trecut in vara aceasta Ia libe
rali), Unioniștii Ulsterului Unit 
(protestanți) aveau 11 ; Partidul 
Naționaliștilor Scoțieni — 7 ; 
Plaid Cymru (partidul naționa
liștilor din Țara Galilor) — 2 ; 
în plus, un reprezentant al cato
licilor nord-irlandezi ; un „la
burist independent" (fost la
burist) ; un „laburist democrat" 
(fost laburist) și speaker-ul sau 
președintele parlamentului. Nu 
intimplător reproducem această 
listă. Pentru prima dată alege
rile din 28 februarie pun în 
lumină cîteva fapte : 1) partidele 
mici, ignorate ani de-a rindul, 
și-au înmulțit numărul 
locuri ; 2) cîțiva laburiști 
prezintă pe speze proprii 
marile partide, laburist și

de 
se 

î 3) 
con-

servator, cu forțe egale, n-au 
putut obține ca altădată o ma
joritate confortabilă.

O retrospectivă mai detaliată 
a acelorași rezultate conduce la 
speculații dintre cele mai inte
resante privind rezultatul pro
babil al alegerilor. Conform sis
temului de vot britanic, simplu 
dar discutabil, cine întrunește 
cele mai multe voturi intr-o 
„constituency" (circumscripție) 
este declarat învingător. Numă
rul de voturi întrunit de un 
partid pe plan național nu inte
resează. Dacă s-ar fi introdus 
sistemul de vot proporțional la 
alegerile precedente, atunci cîșți- 
gători ar fi ieșit... conservatorii 
(38,2 procente) și nu laburiștii 
care au obținut numai 37,2 pro
cente din voturi. O primă con
cluzie care se degajă este ur
mătoarea : la 28 februarie mai 
mulți britanici 
conservatori ___  ........
buriști. Marii dezavantajați ai 
acestui sistem 
liberalii ; ei au întrunit 19,3 la 
sută din voturi și li s-ar fi atri
buit, după sistemul proporțio
nal. aproximativ 120 locuri in 
Westminster. întrucit s-au plasat 
pe primul loc doar în 14 „consti
tuencies", numai de atitea 
locuri au dispus în parlament. 
Cum sistemul nu s-a schimbat, 
indicii despre șansele liberalilor 
care dețin in mîini balanța pu
terii trebuie căutate nu Ia nivel 
național, ci la nivelul fiecărei 
„constituency". Și iată ce tablou 
paradoxal ni se înfățișează : in 
146 de „constituencies" liberalii 
s-au plasat pe locul doi, din 
care în 128 în urma candidați- 
lor conservatori și numai în 18 
în urma laburiștilor. Se degajă 
de aici o a doua concluzie im
portantă : în cele 128 consti
tuencies menționate, laburiștii 
și-ar putea da voturile candida- 
ților liberali, urmărind infringe- 
rea conservatorilor. N-ar fi o 
manieră ieșită din comun, ci o 
previzibilă tactică laburistă. Fo
losind, în contextul unui sistem 
de vot avantajos tactica, ei ar 
putea atrage în seifurile labu
riste mai multe voturi. Această 
perspectivă îi liniștește totuși 
prea puțin pe nartizanii premie
rului Wilson. Privirile lor îngri
jorate sînt ațintite spre Scoția 
și Țara Galilor, unde partidele 
locale ar putea obține sufragiile 
unor adepți noi, amăgiți 
misiunea înființării de 
„parlamente regionale", 
de tacticele laburiste

au votat pentru 
decit pentru la-

de vot au fost

cu pro- 
așa-zise 
Avizați 

și ale

partidelor mici, conservatorii au 
găsit soluția practică de a se 
apropia de liberali. Ei nu exclud 
posibilitatea transformării aces
tei apropieri într-o veritabilă 
coaliție. După toate indiciile și 
aprecierile guvernul următor 
ar putea avea o configurație 
laburistă sau una mixtă : con- 
servator-liberală.

în acest calcul intră insă o 
variabilă : alegătorii indeciși. 
Deși, în Marea Britanie, apar
tenența Ia un partid este prin 
tradiție un sentiment foarte 
puternic care tolerează eșecuri 
și neimpliniri politice, in ulti
mii ani atașamentul a scăzut 
vizibil, dintr-un partid sau altul 
desprinzindu-se nemulțumiții. A- 
cest proces afectează chiar eșa
lonul de frunte al laburiștilor. 
Fostul redactor militar al zia
rului „Times“,*Alan Gwyne Jo
nes, promovat constant de Ha
rold Wilson, devenit baron, lord 
Chalfont și posesor al unor 
portofolii ministeriale timp de 
șase ani, a părăsit partidul la
burist, fără regrete și fără a 
comite gestul protocolar de a-1 
înștiința pe Wilson.

Am menționat cazul Chalfont 
pentru că el este caracteristic 
pentru cei nedeciși sau mai bine 
zis deciși să nu mai voteze cu 
cele două mari partide» ci cu o 
terță forță politică. în astfel de 
împrejurări, manifestele electo
rale sînt astfel întocmite incit 
să-i atragă pe nehotăriți. Dar 
nu așa se intîmplă cu cele ac
tuale. în ele se vorbește despre 
„un război împotriva celei mai 
grele crize economice", despre 
„o luptă împotriva inflației", 
despre „pro și contra" Pieței co
mune etc. Remediile și soluțiile 
nu sînt nici originale, nici con
vingătoare. mai mult, arsenalul 
de luptă împotriva inflației și 
creșterii șomajului pare vag, 
imprecis. Un observator de Ia 
fata locului, corespondentul zia
rului elvețian N.EUE ZURCHER 
ZEITUNG, încearcă un senti
ment de vexare pe care-1 as
cunde cu greu : „Din manifes
tările electorale — scrie el — 
nu reiese de Ioc clar ce curs- de 
politică economică va îmbrățișa 
fiecare partid". în toată 
incertitudine un singur 
este sigur : în duelul 
podiumul 
și Heath 
si ultima 
brie unul 
adio de

La Washington continuă lu
crările sesiunii anuale a Fon
dului Monetar Internațional 
(F.M.I.) și Băncii Internaționale 
pentru ~ 
vdltare 
specializate ale O.N.U., 
reunesc 126 de țări 
printre care și România.

Luind cuvîntul în cadrul dez
baterilor sesiunii, ministrul fi
nanțelor al României, Florea 
Dumitrescu, după ce s-a referit 
la caracteristicile actualpi con
juncturi . economico-financiare 
internaționale, a declarat că, în 
condițiile accentuării interde
pendenței dintre state, menți
nerea decalajelor care despart 
țările în curs de dezvoltare de 
cele industrializate constituie 
un factor de instabilitate eco
nomică, de îngustare a pieței 
mondiale, de perturbare a dez
voltării tuturor statelor. Iată de 
ce, a spus vorbitorul, România 
susține necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor statelor pen
tru înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale, ba
zată pe principii de deplină e- 
galitate in drepturi și echitate. 
Aceasta presupune, pe lingă

Monetar Internațional

Reconstrucție ri Dez-
(B.I.R.D.) _•— organisme 

care 
membre,

Sesiunea de toamnă
a Uniunii

Interparlamentare

finanțelor
noi relații fihan- 
infâpthirea unor 

alte 
____..... ______ _l intensifica
rea eforturilor fiecărui popor în 
scopul valorificării superioare a 
resurselor materiale și umane 
proprii, respectarea drepturilor 
tuturor statelor asupra bogății
lor lor naționale, stabilirea umji 
raport just între prețurile ma
teriilor prime și ale produselor 
industriale, realizarea unor 
schimburi comerciale echitabile, 
asigurarea accesului tuturor 
statelor, atît la materiile prime, 
cit și la tehnologiile moderne, 
extinderea colaborării economi
ce și tehnico-științifice.

Vorbitorul a accentuat necesi
tatea ca țărilor în curs de dez
voltare — dintre care face par
te și România — să li se facili
teze o participare mai rațională 
și mai echitabilă la diviziunea 
internațională a muncii, să 
se aplice — in domeniul 
mercial, financiar-valutar, 
transferului de tehnologie — un 
tratament preferențial cit mai 
favorabil, să li se acorde un a- 
jutor necondiționat, în cuantu- 
muri simțitor sporite și în con
diții adecvate necesităților și 
nivelului lor de dezvoltare.

Expunînd pe larg poziția țării 
noastre în problemele .financiar- 
valutare, ministrul român a 
subliniat necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru elaborarea 
și transpunerea în viață, intr-o 
strînsă conlucrare, a reformei 
sistemului monetar internațio
nal, care să respecte interesele 
tuturor statelor.

crearea' unor 
ciar-valutare, 
profunde transformări în 
domenii, urmărind

li 
co

al

această 
lucru 

pentru 
Wilson 

patra 
octom- 

lua

cel mai înalt, 
se întîlnesc a 

oară. De la 11 
dintre ei își va 
Ia cariera sa politică.

DOINA TOPOR

• ÎN SALA CAMEREI CON
SILIERILOR a Dietei Japoniei, 
a avut loc, miercuri, în prezența 
împăratului Hirohito, a primului 
ministru, Kakuei’ Tanaka, a 
speakerului Camerei reprezen
tanților. Shigesaburo Maeo, a 
președintelui Camerei consilie
rilor, Kenzo Kono, și a membri
lor guvernului 
nia deschiderii 
nii de toamnă 
parlamentare.

Împăratul Hirohito a adresat 
parlamentarilor un mesaj, subli
niind rolul și contribuția aces
tora în dezvoltarea: relațiilor de 
colaborare dintre state, în pro
movarea păcii și destinderii in
ternaționale. .

în cuvîntul de salut adresat 
participanților la conferința U- 
niunii Interparlamentare, pre
mierul Kakuei Tanaka a rele
vat importanța acestei reuniuni 
exprimîndu-și speranța că 
punctele de. convergență ale o- 
piniilor parlamentarilor vor fi 
folosite în vederea influențării 
cursului evenimentelor politice 
în direcția promovării păcii și 
înțelegerii internaționale.

nipon, ceremo- 
lucrărilor sesiu- 
a Uniunii Inter-

• MINISTRUL DE FINANȚE 
AL ROMÂNIEI, Florea Dumi
trescu, care participă Ia sesiu
nea anuală a Fondului Monetar 
Internațional și a Băncii Inter
naționale pentru Reconstrucție 
si Dezvoltare — B.I.R.D.. s-a 
întilnit cu ministrul de finanțe 
al S.U.A., William Simon. Cu 
acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu 
situația monetară internaționa
lă, problemele înscrise pe ordi
nea de zi a sesiunii, fiind abor
date, totodată, și unele aspecte 
ale relațiilor 
S.U.A.

în aceeași 
mân a avut
Robert McNamara, președintele 
B.I.R.D., in cursul căreia au 
fost examinate probleme ce 
privesc cooperarea dintre Româ
nia și B.I.R.D., precum și sta
diul finanțării unor proiecte co
mune de investiție.

dintre România și

zi, ministrul ro- 
o întrevedere cu
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Medalii pentru produse 
românești

• Un funcționar tailandez a fost condamnat la 307 ani închi
soare pentru că și-a însușit 251 400 bant (63 000 franci). Recu- 
noseîndu-și vina, tribunalul a hotărît să-i reducă pedeapsa la... 
185 ani. • Frig și iarnă la Paris, „boom" al vînzărilor de cuver
turi. Comenzile sint atit de numeroase, îneît ele nu pot fi satis
făcute pentru luna în curs ; stocurile s-au epuizat. Cîștigurile au 
crescut atit de mult, îneît s-au reprofilat temporar și mari case 
de mode ca Pierre Cardin. • Bogota, Lima, Mexico-City și Sao 
Paulo cunosc cel mai rapid ritm de creștere din America Latină. 
S-a calculat că, în 1985. Mexico-City va deveni al treilea mare 
oraș, ca număr de locuitori, din lume, după Tokio și New York 
El va număra 18 milioane de locuitori, iar Tokio — 26 milioane. 
• Vedeta suedeză a tenisului internațional, Bjoern Borg (18 ani) 
a fost găsit apt pentru serviciul militar. Doctorii au apreciat că 
„forța lui rezidă în gambe și în inimă — 35 pulsații pe minut". 
El își va întrerupe, pentru un timp, cariera de tenisman, în iunie 
1975, cînd va fi chemat sub arme. • Doi tineri bulgari, Iulia și 
Doncio Papazov, au traversat Oceanul Atlantic, de la Gibraltar 
pînă în Cuba, la bordul unei simple canoe — „lu—4“. Scopul 
expediției: studierea zooplanctonului, ca rezervă alimentară a 
viitorului și eventuală hrană pentru naufragiați. • Record de 
temperatură la Moscova. Meteorologii susțin că din 1899 mercurul 
termometrului n-a mai urcat în această perioadă a toamnei la 
23°C. Toamna aceasta este cu 3 pînă la 9 grade mai caldă decît 
de obicei, în mai toate republicile. Paltoanele au rămas în 
garderobe...

• 1N CADRUL confruntărilor 
de anul acesta „Monde selecti
on" — centru permanent de sta
bilire a diferitelor standarde de 
calitate a produselor industriei 
alimentare, organizație Interna
țională cu sediul la Bruxelles 
— a acordat distincții valoroase 
unor categorii de mărfuri ro
mânești. Astfel, au fost atribui
te patru medalii de aur conser
velor de pește în ulei, prezen
tate de întreprinderea de co
merț exterior „Prodexport". Tot 
medalie de aur a obținut pro
dusul miere naturală de tei, 
prezentat de aceeași întreprin
dere. Trei sortimente de vinuri 
au fost distinse cu medalia de 
bronz, iar țuica de prune, pro
ducție 1968, cu medalie de ar
gint.

• MAI MULTE PERSOANE 
implicate în tentativa subversi
vă a elementelor reacționare de 
la sfîrșitul săptăminii trecute 
din Portugalia au fost arestate, 
marți seara, la Luanda, capi
tala angoleză — a anunțat, în- 
tr-un comunicat reluat de agen
ția France Presse, viceamiralul 
R. Coutinho, președintele jun
tei guvernamentale din Angola. 
Identitatea persoanelor arestate 
nu a fost dezvăluită.

Mozambic : campanie 
de strîngere a armelor 

de ia populația civilă
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ELVEȚIA : Iarna a început în Alpi încă de la sfirșitul lunii 
septembrie.

Schimb de prizonieri 
între Siria și Israel

• ISRAELUL ȘI SIRIA au 
procedat la un schimb de prizo
nieri, capturați de cele două 
părți după ce acordurile de se
parare a forțelor armate israeli- 
ene și siriene deveniseră efecti
ve — informează agenția Reuter, 
citind un purtător de cuvint mi
litar israelian.
• CU OCAZIA ANIVERSA

RII a 150 de ani de la nașterea 
lui Avram Iancu, la Biblioteca 
română din New York a avut 
loc o manifestare dedicată ma
relui luptător revoluționar ro
mân de la 1848.

A fost prezentat, de aseme
nea, un film documentar des
pre revoluția de la 1848 în țări
le române.

Printre participanții. la mani-: 
festare s-au numărat studenți și 
profesori de la Universitatea, 
Columbia, cetățeni americani.de 
origine română.

Facsimilele a două dintre 
scrierile lui Leonardo da 
Vinci au fost prezentate 
marți, in fața a numeroase 
personalități ale vieții cultu
rale italiene și străine, la 
Vinci — localitatea.de origi
nă a marelui artist și savant 
din- secolul al XV-lea, din 
provincia Florența. Origina
lele celor două scrieri au fost 
descoperite ’ în 1967, în Bi
blioteca comunală din -Ma
drid. Prima conține un „tra
tat privind bazele teoretice 
ale artei mecanice" și ilus
trarea aplicării lor în prac’ti- 

; că, iar cea de-a doua reu
nește o serie de note și dese- 
ne-ștudii care alternează cu 
indicații referitoare la pro
bleme practice ale vieții de 
fiecare zi. Acestea din urmă 
sint apreciate, ca foarte, inte
resante pentru o mai bună 
cunoaștere a unor elemen
te biografice ale lui da 
Vinci.

• ÎNTREPRINDEREA RO
MANEASCA de comerț exterior 
„Mecanoexport-import" a sem
nat un important contract cu 
societatea „Irak Republic Rai
lway". pentru livrarea a 20 lo
comotive Diesel hidraulice de 
tipul Lhd-250. Acesta este cel 
de-al doilea lot de 20 de loco
motive ce urmează să fie livrat 
Irakului.

• GUVERNUL DE TRANZI
ȚIE din Mozambic a lansat o 
campanie pentru strîngerea ar
melor de la populația civilă, 
spre a se preveni astfel izbuc
nirea unor noi acțiuni violente 
în acest teritoriu. „A trecut 
vremea utilizării Armelor. Cu 
toții trebuie să muncim la re
construcția națională" — a de
clarat un purtător de cuvint. ăl 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic (FRELIMO). in cadrul 
unei emisiuni radiodifuzate.

• PREȘEDINTELE Consiliu
lui Național Palestinean, Kha
led El Fahoum, a calificat drept 
constructivă reuniunea Consi
liului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
care a avut Ioc, luni seara, Ia 
Damasc. EI a subliniat că a- 
ceastă reuniune s-a desfășurat 
„intr-un spirit de solidaritate și 
de înțelegere" — relatează a- 
genția M.E.N. Potrivit declara
ției lui Khaled El Fahoum, par
ticipanții au constatat importan
ța unității naționale și necesi
tatea de a sprijini Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), considerată ca unicul 
reprezentant al poporului pales
tinean.

Brazilia : ravagiile 
epidemiei de meningită

4» EPIDEMIA DE MENINGI
TA virotică, ce bîntuie Brazilia 
de la începuțul anului, a produs 
aproape de două ori mai multe 
victime în orașul Sao' Paulo in 
luna septembrie decit în luna 
august: 421 de' copii și adulți 
decedați, 2.440 de persoane bol
nave de meningită se află in 
spitalele orașului.
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