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DE PE ȘANTIERELE TĂRII
Veștile primite de pe șan

tierele de construcții din 
toate colțurile țării punctează 
noi repere ale dezvoltării e- 
conomice a României socia
liste, finalizarea cu succes a 
planului de investiții pe a- 
cest an.

DE PE VALEA MOTRU- 
LUI, minerii exploatării Lu- 
poaia anunță, in cinstea a- 
propiatului Congres al parti
dului, inaugurarea cu un an 
mai devreme decît era sta
bilit a unui NOU ABATAJ 
CARBONIFER, în cadrul că
ruia a fost realizat un record 
de tehnică minieră — 1100

metri de avansare lunară la 
lucrările de deschidere.

LA EXPLOATAREA MI
NIERĂ DE LA BĂLAN se 
află în pragul dării în ex
ploatare NOI PERIMETRE 
PRODUCTIVE și o instalație 
de flotare a cuprului de ma
re capacitate.

O NOUĂ LINIE DE ȚEVI 
SUDATE, cu o capacitate a- 
nuală de 120 000 tone, a in
trat zilele acestea în funcți
une LA ÎNTREPRINDEREA 
„METALURGICA" DIN 
IAȘI. La aceeași unitate a 
început să producă și o mo
dernă instalație de profile

metalice îndoite la rece, ale 
cărei produse sint mult soli
citate de industria construc
toare de mașini.

ORAȘUL SLATINA, al că
rui nume este asociat de o- 
bicei cu aluminiul, continuă 
să-și adauge și alte atribute 
industriale. Aici A INTRAT 
ÎN FUNCȚIUNE O NOUA 
FILATURA cu o capacitate 
anuală de peste 4 000 tone 
fire cardate. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii acestei 
unități s-au angajat ca pînă 
la finele anului să producă 
mai mult de 400 tone fire.

Actualitatea

Fiecare 
atelier 
școlar- 
un atelier 
productiv!
Avem în față citeva date. 

In școlile generale și în li
ceele real-umaniste funcțio
nează în prezent 14 200 ate
liere, iar școlile din mediul 
ăătesc dispun de 7100 loturi 
agricole. Sint cuprinși ast
fel în activități tehnico- 
productive 96,5 la sută 
din totalul elevilor. După 
ani de experiență, în a- 
cest an școlar obiectivele 
integrării invățămintului cu 
practica, cu producția au 
fost regindite ; școala le 
află formulate în documen
tele pregătitoare ale Congre
sului al XI-lea al partidului 
și, mai recent, in cuvintarea 
conducătorului partidului, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la consfătui
rea consacrată invățămin
tului superior. Se găsește 
aici definit profilul unei 
școli-uzină, al unei școli 
unitate productivă. Se cere 
depășirea stadiului in care 
elevul se exersează, săplă- 
mînal, șase ore în însușirea 
unor deprinderi practice, și 
ridicarea atelierului Ia nive
lul unității în care, concomi
tent, se învață meserie și se 
produc bunuri pentru econo
mie. I se conferă școlii o în
datorire cu semnificații so
ciale și etice : elevii, prin 
munca lor, pot să degreveze 
bugetul statului de o cotă 
parte din cheltuielile pen
tru invățămint.

Aproape patru milioane de 
elevi desfășoară o activitate 
productivă în ateliere școla
re ori întreprinderi. Toți 
trăiesc în școală potrivit 
statutului elevului muncitor. 
Lucrînd in ateliere, potrivit 
unor norme de producție, 
stabilite la o pătrime din 
norma muncitorului calificat, 
elevii pot să reprezinte pen
tru economie aproximativ 1.3 
milioane forță de muncă. Atî- 
ta poate valora pentru econo
mie munca de atelier conce
pută in toate școlile ca muncă 
direct productivă ! Cu condi
ția să li se acorde tuturor 
atelierelor statutul de unita
te productivă, avind plan și 
contracte cu întreprinderile. 
Bilanțul anului 1973 arăta că 
s-a putut obține cu elevii o 
producție valorind 260 mili
oane lei, din care 220 mili
oane în cadrul atelierelor- 
școală, ponderea cea mai 
mare revenind liceelor de 
specialitate și școlilor profe
sionale. Anul 1974 va fi în
cheiat, fără indoială, cu un 
bilanț valoric mult mai ri
dicat. Am exemplificat pen
tru că asemenea rezultate 
pot ambiționa pe elevi — ca 
producători de bunuri — 
să-și propună rezultate cali
tative și cantitative sporite.

Plenara comună a C.C. al 
U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.C.R. a stabilit mă
suri in acest sens, cerind or
ganizațiilor U.T.C. să ac
ționeze cu mai multă îndrăz
neală pentru generalizarea 
propriilor inițiative și expe
riențe. In numeroase școli 
din județe ca Timiș, Teleor
man, Vilcea și altele, iși 
desfășoară activitatea ate
liere cărora întreprinderile 
Ie adresează comenzi și, pe 
baza acestora, se pot stabili 
planuri de producție, norme 
pentru elevi, iar conducerea 
și organizarea treburilor de 
producție din miniîntreprin- 
deile școlii revin în întregi
me elevilor. O experiență de 
acest gen, cu inestimabi
le valori educativ-formative, 
poate și trebuie să capete o 
extindere considerabilă. Or
ganizațiilor U.T.C. din școli- 
la profesionale, din liceele 
industriale și agricole, li se 
cere să ofere un model de 
acțiune desfășurată alături 
de scoală, în vederea trece
rii mai hotărite la autofi
nanțare, deziderat ce presu
pune creșterea contribuției 
elevilor la realizarea sarcini
lor de producție în ateliere 
și in intreprinderile unde fac 
practică.

O asemenea contribuție se 
constituie din intervenția ho- 
tărîtă a organizației U.T.C. 
pe linia asigurării unei dis
cipline riguroase în muncă, 
a unei atitudini muncitorești, 
a integrării elevilor în între
cerile tinerești din cadrul ac
țiunii „Tineretul — factor 
activ in îndeplinirea cincina
lului înainte de termen". Să 
se cultive la elevi mindria 
pentru că poartă ecusonul de 
muncitor.

LUCREȚIA LUSTIG

LOCOMOTIVA
DIESEL ELECTRICA

DE 4000 C. P
Colectivul atelierului de pro- 

iectări locomotive al Institutu
lui de cercetare și proiectare 
de la Electroputere Craiova a 
realizat în întregime proiectul 
locomotivei Diesel electrice de 
4 000 C.P. Prototipul acestui 
nou obiectiv, intrat în execu
ție, se constituie ca unicat în 
țară și printre puținele reali
zări similare în lume. Con
semnăm astfel, cu acest pri
lej, prima locomotivă din se
ria de mașini cu motoare de 
tip „ALCO“.

Raportul tinerilor către Congres
La Combinatul de lianți și azbociment Fieni

CALCULATORUL VA PRELUA
COMENZILE DE INTRARE IN PRODUCȚIE

De mai bine de 6 luni, peste 
200 de muncitori de la beneficiar 
lucrează zilnic alături de con
structorii Trustului de construc
ții industriale Ploiești, in două 
schimburi prelungite pînă tîrziu 
în noapte — și nu o dată pină 
in zorii zilei următoare 
șantierul celei mai mari și mai 
moderne linii de ciment de la 
noi din țară. „Cu cimentul pe 
care-1 va produce într-o singură 
zi — 3 000 de tone — se vor pu
tea construi 500 apartamente, ne 
spune Ion Stoica, secretarul co
mitetului U.T.C. De aceea, nici 
un efort din partea noastră 
pentru recuperarea restanțelor 
și intrarea grabnică în funcțiune 
nu este prea mare. Și putem 
spune că nu este obiectiv din 
cadrul acestei linii, aproape 
gata acum, la realizarea căruia

pe

beneficiarul, tinerii din combi
nat să nu fi contribuit in mod 
hotărîtor".

La linia nouă sint prezenți 
zilnic 160 de muncitori de la 
atelierul de reparații și alți 80 
de la atelierul mecanic. Pe 
toată durata verii muncitorii 
combinatului au lucrat, in afara 
programului, cîte 3 ore pe zi pe 
șantier. Brigăzi de muncă pa
triotică în sprijinul constructo
rilor au fost organizate la moa
ra de făină, cuptorul de coacere, 
morile de ciment și pe șantierul 
benzii de transportare a calca
rului de la cariera Lespezi din 
Valea Scropoasa pe o lungime 
de 8,6 km, pină la Podeni. Da
torită eforturilor deosebite ale 
celor 40 de tineri conduși de 
maistrul Gheorghe Socolescu, 
banda de transport va fi termi-

„Magistrala sondelor//

Pe toate fronturile campaniei agricole

RITMUL POATE FI
INTENSIFICAT

Peste dealurile Me- 
rișanilor, drumurile, 
jalonate de 
străbat livezile 
cate de rod.

Ne aflăm în 
de extracție 
supranumită „Merenii 
Argeșului". Cu toată 
modestia sîntem ne- 
voiti să vorbim despre 
„inima industriei de 
petrol argeșene" — 
cum o numea ingine
rul Gheorghe VI ad, 
directorul adjunct teh- 
nic-producție al trus
tului — în superlati
ve. Aici se exploatea
ză orizonturi la adin- 
cimi mai mari de 
3 000 m, cu presiune 
de fund de peste 400 
atmosfere, cea mai 
mare din țară. Și tot 
aici s-au identificat 
unele din cele mai

sonde, 
încăr-

Schela 
Vilcele,

importante rezerve 
descoperite în ultimii 
ani, pentru care s-au

mărit. Din venele pă- 
mintului, 70 de sonde 
extrag acum, în puls

Colectivele de muncă ale petroliștilor, aflate în 
preajma sărbătoririi ZILEI PETROLISTULUI, 
întîmpină cu realizări deosebite acest eveniment 
și dedică efortul de îndeplinire exem
plară a sarcinilor de plan în acest' an 
celui de-al XI-lea Congres al partidului. Ast
fel, pe primele nouă luni ale anului curent. Ia 
nivelul Direcției autonome a petrolului și gaze
lor s-a înregistrat o depășire de 39 880 tone titei 
și 770 000 m.c. gaze asociate extrase. Succesele 
sînt în bună parte datorate lucrătorilor de la 
șantierele Bolintin și Tg. Jiu.

pezescu, omul pre
zent aici de la prime
le forări — s-a mers 
cu un ritm între 5—11 
sonde. Sporirea nu
mărului de sonde, di
ficultatea orizontului 
productiv, moderniza
rea continuă a insta
lațiilor au format și 
statornicit aici cele 
mai bune cadre, Vîl- 
cele rămînînd în con
tinuare o școală a in
dustriei de petrol in 
Argeș.

Susțin spusele sale, 
prin depășiri consec
vente ale planului de 
producție, tinerii din 
brigăzile de foraj ale 
lui Ion Tatu, Vasile

V. RĂVESCVfăcut încercări deose
bite pentru punere?, 
în valoare a întregii 
producții. An de an, 
numărul de sonde s-a

ritmic, neintrerupt, ți
țeiul.

— În ultimii patru 
ani — ne spune șeful 
de atelier Silviu Pu-

nată în timp util, așa incit la 
pornirea liniei va sosi și calca
rul necesar.

— Toate pornirile, centrările 
de la cuptor, și partea de acțio
nare au fost făcute de noi, ne 
spune ing. Nicolae Sprinceană, 
șeful secției mecano-energetice. 
Cuptorul a fost adus in faza de 
acum cu ajutorul echipelor lui 
Aurel Iacobescu și Vasile Duți, 
moara de făină a fost pornită de 
băieții 
morile 
acum 
Compresoareie 
montat... La panoul de coman
dă al cuptorului ii găsim pe ti
nerii electricieni automatiști din 
echipa maistrului Alexandru 
Teodoroiu, împreună cu alți 
electricieni de la I.M.I.A. Bucu
rești, verificind circuitele de 
automatizare, pe care tot ei 
le-au executat. „Trăim momen
te de mare tensiune și încorda
re, ne spune maistrul Alexan
dru Teodoroiu. Ieri am mai rotit, 
in goi, pentru prima dată cup
torul". Fără să le-o ceară ni
meni, băieții au rămas aici, 
curioși să vadă dacă merge sau 
nu. E un examen, dacă vreți, 
cel mai greu din cite le-am dat 
pină acum. Alături, calculatorul 
de proces, instalat intr-o came
ră specială cu regim de micro
climat așteaptă să preia co
menzile de intrare în producție. 
Cind se va consuma acest eve
niment ?

— Peste cel mult 10 zile în
cepem probele tehnologice la 
cuptor, ne spune ing. Dumitru 
Pogaci, directorul combinatului. 
La acea dată va fi în probe 
tehnologice și banda de trans
port al calcarului : 7 tronsoane 
sint gata, iar la ultimele trei se 
execută finisările. Moara de 
făină merge, incepind dj astăzi, 
cu 75 Ia sută din capacitate. Tot 
astăzi s-a trecut la funcționarea 
cu 60 la sută din capacitate și a 
morii de ciment. Avem toate 
motivele să fim siguri că pină 
la Congres vom putea pune în
treaga instalație in cea mai 
bună stare de funcționare.

Iui Vasile Suditu. La 
de ciment lucrează și 

echipa lui Ion Neagu. 
tot noi le-am

• In județul Dolj : 
10 tabere și 207 șan
tiere • Recoltarea le
gumelor și fructelor - 
punctul 1 pe agenda 
muncii patriotice • 
Calificativ înalt pentru 
activitatea studenților 
• O nouă serie de 
tineri în acțiunea de 
strîngere a recoltei • 
In livezi, recoltatul me
relor e în toi • Viito
rii specialiști nu-și 
dezmint pasiunea • 
în unitățile de indus
trializare a legumelor 
și fructelor, tinerii sînt, 
alături de muncitori 
în primele rînduri.
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DEȘI CIMPUL OFERĂ 0 BOGATA RECOLTA DE LEGUME,

0 MARE FABRICĂ UE CONSERVE LUCREAZĂ
CU JUMĂTATE DIN CAPACITATE!

ÎN CURÎND:

A TREIA EDIȚIE 
A TIRGULUI

INTERNAȚIONAL 
BUCUREȘTI

• Peste 1000 de expozanți din 24 de țări ale lumii vor ex
pune in pavilioanele de la București cele mai valoroase pro
duse industriale.

• România participă cu o largă gamă de produse, de la 
calculatoarele „Felix" — generația a 111-a, la strungurile Ca
rusel cu program numeric, mașini și utilaje pentru industria 
textilă, mașini și utilaje din industria chimică și metalurgică 
etc.

• 11 ministere, 24 de întreprinderi de comerț exterior sem
nează „Cartea de vizită" a țării organizatoare.

între 13—22 octombrie se 
va desfășura în pavilioanele 
expoziționalc din Piața Scîn- 
teii ale întreprinderii de tîr- 
guri și expoziții din cadrul 
Camerei de comerț și indus
trie cea de a IlI-a ediție a 
Tirgului internațional de la 
București. „Rezultatele co-

merciale pozitive ale ediții
lor precedente organizate în 
anii 1970 și 1972 — după cum 
ne declara ing. Remus Brad, 
directorul întreprinderii de 
tirguri și expoziții — au con-

I. M.

(Continuare în pag. a ll-a)

ÎNSEMNĂRI

înălțime
de MIHAI STOIAN
25 de salopete noi, frumos 

croite, acum mai „obosite", 
în fiecare dimineață, pe che
iurile portului Bazinul nou- 
Galați 25 
primire 
aici, pe 
de 50 și 
tate de 
cind am i 
ele, recent, se aflau în 
de practică. 25 de tinere în
frumusețează astăzi, prin 
munca lor, prin prezența lor, 
portul dunărean. Și nu în
tâmplător, cind trec, marina-

' de tinere iși iau in 
locurile de muncă 
gigantice macarale 
100 de tone capaci- 
ridicare. De fapt, 

stat eu de vorbă cu 
faza

(Continuare în pag. a lll-a)

(Continuare 
în pag. a Il-a)

ce-i privește pe prevestitori. 
Bunul gospodar are însă sem
nele lui — „particulare" — și 
nu atit diminețile din ce în ce 
mai răcoroase îi arată cursul

Buletinele meteorologice a- 
nunță zilnic scăderi de tempe
ratură, recent am fost amenin
țați cu lapoviță, urmează imi
nent bruma. Aceasta,IUSTIN MORARU

I CLUJUL, STRĂVECHIUL ORAȘ NAPOCA, A ÎMPLINIT 1850 
DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ CA MUNICIPIU

Participanții Ia sesiunea jubiliară, a Consiliului popular 
municipal, organizată cu acest prilej, au adresat C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care se spune : 

„Vă asigurăm, scumpe tovarășe secretar general, că vom face 
din această sărbătoare a municipiului nostru un moment vibrant 
de reafirmare a adeziunii totale a locuitorilor Clujului la politica 
internă și externă a partidului, de angajare cu întreaga dăruire 
la opera măreață de construire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul patriei noastre dragi".

Exemplul

CĂMINELE PENTRU TINERET

Hîrtiile nu-i apără
și de ploaie pe constructori!
• 8 622 DE LOCURI ÎN 28 DE CĂMINE MUNCITOREȘTI AL
CĂTUIESC, IN JUDEȚUL CONSTANTA, „SPAȚIUL LOCATIV" 
AL TINERILOR MUNCITORI • CĂMINE MODERNE IN CO
MUNELE CIOCÎRLIA, AMZACEA, DOROBANȚU Șl POARTA 
ALBĂ • UN „RAID" PE DRUMUL HIRTIILOR ARATĂ CA DO
SARELE BIROCRAȚIEI NU TIN LOCUL ACOPERIȘULUI • UNII 
TINERI VOR LOCUI LA GAZDE, „TOATA IARNA PÎNĂ ÎN 

MAI", CĂCI DE ATUNCI... „VIN TURIȘTII Șl TE SCOT" I

Majoritatea căminelor mun
citorești din județul Constanța 
au fost construite în perioada 
1972—1973. Aoum. un total de 
8 622 de locuri în 28 de cămine 
alcătuiesc „spațiul locativ" al 
tinerilor muncitori. Perspecti
vele municipiului și. în gene
ral, dezvoltarea continuă a în.-

tregului 
cele nouă 
producție 
de peste 
atrag, în 
muncă tinără. Ca o consecință 
firească a acestui lucru, în 1973 
au fost începute, cu termen de 
dare în funcțiune chiar In a-

O întîmplare recentă m-a făcut să mă 
gîndesc mai atent la ceea ce înseamnă 
exemplul personal. Tntr-un fel, valoarea sa 
implică multe din atributele înseși ale de
mocrației. Nu poți să ceri altora, de pildă, 
ceea ce tu însuți nu dai ; să le ceri să mun
cească fără ca tu să muncești, să te stră- 
duiești să muncești la nivelul celor mai buni, 
să-ți gîndești și să-ți organizezi timpul de 
lucru nu după liberul plac, ci după trebu
ințele înseși ale colectivului, după exigen
țele și datoriile profesiei. Deținem cu toții, 
prin documentele de partid pe care le 
dezbatem, o reprezentare mult mai clară a 
locului și rolului nostru, a da
toriei noastre față de prezent 
si viitor. Ne gîndim la un bi
lanț pe durate și spații mai 
mari decît pînă acum, apro
piate ochiului și cugetului 
nostru într-un chip cît se poate

județ, aflat printre 
județe ale tării cu o 

industrială in valoare 
10 miliarde lei anual, 
continuare, forță de

cest an, alte 10 cămine pentru 
tineri, cu o capacitate de 2 030 
de locuri. Nouă dintre ele — la 
Medgidia, Năvodari, Mangalia, 
și Constanța, și citeva la sate, 
în întreprinderile agricole de 
stat de la Ciocîrlia. Dorobanțu, 
Amzacea și Poarta Albă — au 
fost predate la termen : 
chiar mai devreme cu 30 
zile.

A mai rămas unul, cel al 
treprinderii de produse din 
ton celular autoclavizat. ;

sau, 
l de

1 în-
1 be- 
aflat

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a lll-a) k

care 
se

vremii, cit. mai ales, privirea 
rotită cercetător peste cîmpul 
roadelor. în funcție de această 
balanță presimte întîlnirea cu 
iarna — și dacă roadele sînt de
pozitate in cămările siguranței, 
anotimpul poate să curgă în 
voie. Din punctul lui de vede
re, al omului care se întîlnește 
totdeauna cu soarele in cimp, 
campania toamnei se află in 
vîrful asaltului hotărîtor. Ală
turi de , celelalte produse 
reclamă urgență, legumele
înscriu în obiectivul aceleiași 
maxime atenții. Pulsul viitoa
relor cămări, al activității „la 
zi“ din grădinile de legume l-am 
luat recent la Fabrica de con
serve din Caracal. Interlocutor, 
unul din factorii de conducere 
ăi întreprinderii, tovarășul Iosif 
Lucaci. „Da, am demarat bine 
— ne spune — campania la noi 
a început din a doua jumătate 
a lunii mai, cu conservarea ma- 
zărei". Reținem odată cu depă
șirea planului Ia acest produs, 
cu peste 1 600 tone, o zicală a 
legumicultorilor conform căreia, 
dacă mazărea debutează bine, 
totul va merge bine și se va 
încheia cu bine. Au „mers" ast
fel roșiile, fasolea, ardeii, vine-

ION ANDREIȚĂ

(Continuare In pag. a ll-a)

N
personal

de marcă. Cum gîndesc, cum mă comport, 
cum muncesc? - sînt cîteva din întrebările pe 
care nu trebuie să așteptăm ca altcineva 
să ni le pună. Indiferent de situații, indife
rent de nivel ierarhic. Trebuie să ni le pu
nem fiecare în parte, la dimensiunea reală 
a exigenței care exprimă o calitate deja 
atinsă de cei mai buni dintre noi și care 
să invite la scopuri și mai mari, la rezultate 
și mai bune. Sporirea exigenței, deci, față 
de tine, în primul rînd, față de ceilalți, apoi. 
Cum spuneam, o întîmplare recentă m-a 
făcut însă să mă gîndesc mai atent la ceea ce 
înseamnă exemplul personal și la ceea ce, 

uneori, se presupune a fi. Cine
va se simțea lezat în autori
tatea sa. Care autoritate ? — 
am întrebat. Cum care, a- 
ceea de șef ? I - mi s-a răs
puns. Bine, dar autoritatea a- 

întemeiază pe muncă și nu pe

înseamnă

A. I. ZĂINESCU

nostru într-un chip cît se poate de firesc. 
Precedentul stă în propria noastră expe
riență. Tn tot ceea ce am realizat pînă 
acum. Motivația - în nevoia continuă de 
dezvoltare, în necesitatea de a ne ridica 
la cotele unei activități superioare. Facto- 
rul-om este decisiv, el este autorul dar și 
rezultatul acestui demers, el revoluționează 
dar își și revoluționează gîndirea, modul de 
acțiune, comportamentul. Așa îneît viitorul 
nu poate șoca, nu poate deveni o stare de 
șoc în contrast cu sănătatea sa morală și 
socială. Factorul-om, dar, mai ales, în scara 
sa de vîrstă și cutezanță, factorul-tînăr se 
constituie într-un permanent proces de au- 
toeducare. Valoarea exemplului pozitiv, a 
exemplului personal capătă, în aceste con
diții, distincția și durabilitatea unei opere

ceasta se întemeiază pe muncă și nu pe 
altceva, el, cel lezat, cum muncește, ce e- 
xemplu oferă ? Și aflu că : „hm, uneori 
bine, alteori mai puțin bine, așa și așa". 
Atunci ?

— Ei bine, asta e, atunci : i se pare (sau 
li se.pare I) că cineva are ceva cu el (sau 
cu ei I), controlul nu există decît de la el 
(sau de la ei I) în sus și de la el (sau de la 
ei I) în jos, el (sau ei I) nu trebuie să dea 
explicații, pe el (sau pe ei I) nu trebuie să-i 
întrebi ce fac, unde-au fost, de ce n-au fost, 
unde sînt. Doar de, atingere de autoritate ! 
Și monumentul nu trebuie să li se clatine. 
Chiar dacă sună a gol.

Să nu admitem. Să punem exemplul per
sonal pe locul firesc pe care-l merită, în tot 
ceea ce facem.

_ - Ei bine, asta e, atunci : i se pare (: 
li se.pare I) că cineva are ceva cu el (:
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PE OGOARE, TRADIȚIONALA LECȚIE DE MUNCĂ Șl DĂRUIRE PATRIOTICĂ

Zeci de mii de elevi și studenți, în sprijinul campaniei agricole

40 000 DE TINERI DIN ȘCOLI Șl FACULTĂȚI. 
Școala a inceput de mai bine de două săptămini. Pentru cei mai 
mulți din elevii și studenții patriei și acest an de invățăminț a de
butat cu tradiționala „lecție" de muncă pe ogoarele patriei. Peste 
40 000 de elevi și studenți din județul Dolj, organizați prin rotație 
in 10 tabere și 207 șantiere, au fost sau sint prezenți in lanu
rile de porumb, in grădini, in vii sau livezi, unde efectuează 
munca patriotică, sub conducerea organizațiilor U.T.C din școli 
și de la sate și sub indrumarea specialiștilor din agricultură. 
Recoltele sint bogate și ei. cei crescuți și educați in cultul 
muncii și implicit beneficiari ai acestor recolte, nu puteau să 
nu dea o mină de ajutor lucrătorilor din agricultură, părinților 
lor. Pină acum acest ajutor s-a materializat in : recoltarea a 
4 200 hectare porumb. 1 040 tone legume. 10 580 tone struguri. 
390 tone fructe, precum și sortarea și insilozarea a 80 tone car
tofi. sortarea a 1710 tone legume, pregătirea pentru conservat 
a 243 tone legume, încărcat și descărcat circa 4 500 tone de dife
rite produse. Valoarea tuturor acestor lucrări se ridică la peste 
6 milioane lei. Randamentul inalt obținut se datorește atit con
dițiilor optime de transport, cazare și masă, asigurate de unită
țile beneficiare, cît și hărniciei lor. bunei organizări a muncii, 
cu sarcini precise pentru fiecare echipă, pentru fiecare ținăr. 
De exemplu, la culesul strugurilor s-au organizat întreceri intre 
echipele de elevi și studenți. neadmițindu-se nici un rabat de la 
calitate. Seara, in jurul focurilor de tabără sint evidențiați și

felicitați fruntașii, admonestați codașii. Din cei care au obținut 
rezultate foarte bune menționăm : liceele „Nicolae Bălcescu", 
nr. 3, ,.N. Titulescu" (din Craiova). Liceul agricol Calafat, li
ceele din Dăbuleni și Galicea Mare, școlile generale din Sadova, 
Ostroveni. La loc de frunte s-au situat, de asemenea, studenții 
de la facultățile de matematică, fizică chimie și de științe eco
nomice.

de Argeș, de la școlile generale Bilcești. Bălilești, Berevoiești, 
prezenți și in zilele următoare în livezile C.A.P. și I.A.S.

VIITORII SPECIALIȘTI. Livada cu meri a fermei vi- 
tipomicole Valea Mare este încărcată de rod._ Sub povara fruc
telor. crengile sint aplecate pină la pămint. Aici au venit să re
colteze elevii Liceului agricol din Curtea de Argeș. Sint aproape 
130. Din caietul de evidență al organizatorilor — elevii anului 
IV care fac practica de producție : Florentin Mateescu și 
Georgică Zinca -- .rețjnem că au fost recoltate 25 tone prune 
și 20 tone mere. Viitorii specialiști lucrează, după opinia șefului 
de fermă, Constantin Romanescu. cu pricepere și străduință. Ei 
fac aici, sub indrumarea profesorului Ion Stroe. adevărata prac
tică. In aceste zile. Constantin Scărlătescu. Lucian Diaconu, 
Gheorghe Matei. Ion Vișoiu, Constantin Luță au dovedit sufi
ciente calități și pasiune pentru viitoarea lor profesie. La fel 
de harnici s-au dovedit in actuala campanie, la recoltarea fruc
telor. elevii de la liceele Vedea, Domnești. Corbeni, Rucăr, 
Grupul școlar I.M.M. Cimpulung. Liceul ..Vlaicu Vodă"-Curtea

ALĂTURI DE MUNCITORI. In plin sezon de recol
tare. întreprinderea de producție și industrializare legume-fruc- 
te Topoloveni lucrează la întreaga ei capacitate. Alături de 
muncitorii fabricii, cu program de muncă similar, lucrează, in 
schimburi, și cei 300 elevi ai liceului din localitate. împreună 
cu profesoara Silvica Anastasescu, îndrumător U.T.C.. trecem 
pe la toate brigăzile. Cei mai mulți (brigada V) lucrează la 
sortatul și tăiatul gogoșarilor. Alții la curățat fasole. Două bri
găzi aplică etichetele pe cutiile pentru export. Băieții lucrează 
în fabrică la paletizat. Am remarcat buna organizare a muncii 
și autoritatea de care se bucură elevii învestiți cu această res
ponsabilitate. I-am reținut, pentru exemplul de hărnicie și pri
cepere. pe elevii Liliana Nicolescu, Luminița Briceag, Mirela 
Ciurea, Constantin Dovlecel. Constanța Constantin, dar aprecie
rea pozitivă din partea conducerii intreprinderii se adresează in 
egală măsură tuturor. în toate vacanțele ei sint prezenți la 
muncă in fabrică, unii se încadrează aici in perioada de vară. 
Tovarășul Petre Alexe. directorul intreprinderii, evalua parti
ciparea elevilor, numai in arest sezon, la aproximativ 100 000 lei. 
Ceea ce vorbește de la sine despre hărnicia elevilor din To
poloveni.

BRIGADA ,,100 . țn cUrtea Facultății de filozofie — 
animație similară plecării în vacanță. Numai că, de astă dată, 
cele 100 de studente din anul I, care creau atmosfera de veselie 
și bunăvoie deosebită, insoțite de bagaje, erau pregătite pen
tru a începe cel de al doilea front al muncii patriotice în cam
pania de recoltare. împreună cu tovarășa asistentă Carmen 
Furtună. Brigada „100“ a început activitatea la I.A.S. Călărași, 
la recoltat și sortat legume și fructe, hotărită să păstreze in i 
continuare buna apreciere pe care studenții Universității bucu- 
reștene au ciș.tigat-o pină acum in asemenea activități de muncă 
patriotică. Hărnicia studenților biologi (la Stelnica). matemati
cieni (la Jegălia). de la drept (la Pietroiu) este un exemplu 
pentru seriile următoare. In ultimele zile, ne informează tova
rășul asistent Ion Radulescu, au pornit, din amfiteatrele facultă
ților spre amfiteatrele muncii patriotice studentele de la Fa
cultatea de limbă și literatură română (la Pietroiu). cele de la 
limbi rorpanice și germanice (la Cernavodă), băieții de la filo
zofie (la Nicolae Bălcescu). După afirmațiile organizatorilor și 
studenților, anul acesta condițiile de cazare și muncă sint mult 
mai bune, disciplina și rezultatele, de asemenea, superioare pe
rioadei anterioare.

Grupaj realizat de VASILE RAVESCU și I. MIHALACHE 
Foto: O. PLECAM

ATELIERUL ȘCOALĂ
ATELIER PRODUCTIV! O MARE FABRICA

(Urmare din pag. I)

0 producție in valoare
de un milion lei

iată angajamentul de la Liceul „Unirea" din Tg. Mureș
„Trebuie să apreciem, sub

linia, printre altele, ing. Ion Ol- 
teanu. directorul întreprinderii 
Electromureș din Tg. Mureș, 
seriozitatea și responsabilitatea 
față de muncă a elevilor practi- 
canți de la Liceul „Unirea" ale 
căror eforturi din timpul anu
lui se materializează in confec
ționarea a peste 6(1 000 perne e- 
lectrice, produse care au ridi
cat mult peste plan valoarea 
producției marfă realizată de 
către secția de bunuri de larg 
consum". Aceste cuvinte au fost 
spuse la începutul lunii august 
la adunarea oamenilor muncii 
din amintita întreprindere. Ele
vii aveau de ce fi mindri.

Inginerul loan Toader, secre
tarul comitetului U.T.C. din în
treprindere, ne-a explicat, apoi, 
cum s-a ajuns aici : „Încă 
din anii trecuți am înfiin
țat in cadrul liceului un cerc 
de eleetrolehnică, pe care ii 
conduc eu, și cercul a devenit 
atelier puternic. Dar colabora
rea noastră nu e numai în do
meniul pregătirii practice, ci și 
in ceea ce privește viața de or
ganizație în cei mai larg sens 
al cuvîntului".

De 
veam 
cute, 
rea".

realitatea afirmațiilor a- 
să mă conving zilele tre- 
Am vizitat Liceul „Uni- 
La două săptămini după

începerea 
rele școlii 
ta te.

„In această 
Gheorghe Pop. 
tor, 80 de 
timpul vacanței să lucreze in 
atelier. Este un rezultat concret 
al activității de educație prin 
muncă și pentru muncă".

Ce i-a îndemnat pe elevi să-și 
folosească vacanța muncind? — 
nc-am întrebat. Eleva lldiko 
Abram ne spune: „Am venit cu 
plăcere la muncă. Am lucrat 
numai cite 6 ore- așa că am 
avut timp suficient și pentru 
distracție și pentru vacanță. Și 
apoi, cred că mulți dintre noi 
vedem in ceea ce facem profe
sia viitoare. Că ținem o eviden
ță a producției, este și firesc. 
Am venit să lucrăm, iar satis
facția ne-o dau numărul produ
selor realizate, calitatea lor".

Atelierul, o hală in miniatu
ră — pină și uniformele sea
mănă cu ale celor care lucrea
ză pe banda de montaj de la 
secția electrocalorice din intre- 
prindere. Afirmația interlocu
toarei „vedem în ceea ce fa
cem profesia viitoare" are ar
gumente: 51 de elevi, absolvenți 
ai promoției 1974. au susținut 
examenul de atestare în fața 
unei comisii de specialitate din

anului școlar 
sint in plină

atelie- 
activi-

vară, ne
maistru-instruc- 

elevi au venit in

spune

intreprinderea patronatOare; 36 
au fost atestați ca muncitori. Cu 
cifre se argumentează și respon
sabilitatea pentru folosirea uti
lă a timpului petrecut în ate
lier: de la 15 iunie pină la 31 
august elevii au executat pro
duse în valoare de peste o ju
mătate de milion lei.

„Apreciem ca foarte bună co
laborarea noastră cu intreprin
derea, adaugă maistrul Gheor
ghe Pop. Datorită acestei cola
borări ne putem simți părtași 
la efortul general al poporului, 
închinat întîmpinării celui de-al 
XI-lea Congres al partidului cu 
rezultate sporite in muncă. An
gajamentul elevilor este ca pină 
la Congres să realizeze in cadrul 
atelierului o producție de un 
milion lei. înțelegem colabora
rea ca pe un ajutor reciproc. în 
luna septembrie, sarcinile spo
rite ale întreprinderii au susci
tat prezența elevilor. începind 
de la 2 septembrie, participă e- 
fecliv la producție 80 de elevi 
uteciști, iar de la 15 septembrie, 
peste 300 elevi desfășoară 
practica productivă în între
prindere".

O colaborare din care ies cîș- 
tigători ambii parteneri: școala 
și intreprinderea.

MIRCEA BORDA

tele, gogoșarii, castraveții. Lună 
de lună, pianul a fost îndepli
nit, s-au înregistrat depășiri me
ritorii. Care este situația in pre
zent? — întrebăm și aflăm că vir- 
ful campaniei a cam „Încurcat 
borcanele" la Caracal. O primă 
încurcătură au produs-o, după 
spusele interlocutorului... spe
cialiștii. Observind seceta, aceș
tia ar fi bănuit (!) producții 
scăzute; deci nici un fel de 
semnal in ceea ce privește o 
temeinică și responsabilă pregă
tire.* N-am cercetat opinia spe
cialiștilor invocați (infirmată de 
bogăția cimpului la ora actua
lă), dar ne uimește șubrezenia 
scuzei aduse. S-a ajuns in si
tuația ca multe autocamioane 
încărcate cu produse să fie în
toarse din poarta fabricii, alte 
tone de recoltă să se deprecie
ze in cimp. In plin virf de cam
panie, fabrica lucrează cu 40—50 
maxim 60 la sută din capaci
tate. Cauza principală? Lipsa 
amoalajelor : cutii metalice, bor
cane, alte asemenea sortimente. 
Mediașul și Turda nu-și res
pectă contractele. De la Mier
curea CiUc și Stilpeni Argeș vin 
butoaie care trebuie recondițio
nate; 25 de dogari, trudind toa
te ceasurile zilei, nu fac față 
reparațiilor capitale necesare. 
S-a încercat o soluție in extre
mis; au fost refuzate citeva va
goane cu butoaie necorespunză
toare; furnizorii s-au împotri
vit să mai trimită. Și. totuși, 
așa stind lucrurile, îi înțelegem 
pe cei de la Caracal numai in 
parte; cunoscîndu-le de ani de 
zile, pregătirile pentru campa
nie se impuneau asigurate cu 
mai mult spirit de responsabi
litate. Spirit care, invocat cu 
severitate, nici astăzi nu vine, 
prea tirziu pentru a îmbunătăți 
rezultatele. Teoretic, campania 
de conservare a legumelor se 
termină la jumătatea lui oc
tombrie; cîmpul asigură, însă,

prelungirea ei pină in noiem
brie. O mai bună organizare, o 
mai chibzuită repartizare a for
țelor ar avea efect pozitiv. în 
unitate lucrează circa 2 500 de 
oameni; nevoie este de peste 
3 000. In ajutor ău venit elevii, 
studenții. Numai din Caracal — 
ne spune Mihai Matei, secreta
rul comitetului orășenesc al 
U.T.C. — vin zilnic la muncă 500 
de elevi. Nu sintem. deci, de a- 
cord cu opinia tovrășnlui Iosif 
Lucaci. care susține că aceștia 
..fac ceva, dar prea puțin", a- 
dică nu cine știe Ce. Am discu
tat cu elevii, cu cei o sută de 
studenți de la I.M.F. București 
(însoțiți de asistenții universi
tari Irina Bucurescu, _ 
Georgescu. Ioana $a.ramet 
Victoria Aldeal. cu
Dan Titus, șeful biroului pro
ducție. și am ajuns la 
că munca lor este cit 
de satisfăcătoare. Dar 
unele minusuri do-ar 
ria conducerii fabricii 
să constate, ci să intervină, be
neficiul fiind evident in favoa
rea unității.

Cu toate neajunsurile semna
late. există șanse ca Fabrica de 
conserve din Caracal să-și în
deplinească planul pe acest an. 
Reținind, insă, faptul că se lu
crează cu 60 la sută din capa
citate (in condițiile uneia din
tre cele mai mari unități de pro
fil din țară), că în cîmp se află 
încă însemnate cantități de pro
duse — se cuvine neapărat o 
întrebare: cu cit. în acest con
text. ar fi fost depășit planul? 
Și. mai ales, spre binele cui 
— dacă nu al acelorași oameni 
ai muncii, pentru care se face 
totul in țara noastră? în aceas
tă lumină susținem că. printr-o 
mai bună organizare a produc
ției. chiar acum. în ceasurile 
ultimei luni de activitate, sint 
posibile sporuri substanțiale, va- 
lorificîndu-se astfel și aceste 
importante roade ale anotimpu
lui și trudei oamenilor.

Cornel 
Și 

inginerul

concluzia 
se poate 
chiar cu 
fi, dato- 
oste nu

Magistrala sondelor
(Urmare din pag. U

Obștea, Anton VirtOagă, Ingine
rului stagiar Viorel Marinescu 
care, pentru o temeinică însu
șire a meseriei a primit de la 
inceput responsabilitatea ___ :
sonde de foraj, dueind cu cinste 
la capăt această primă con
fruntare cu adevărata meserie. 
Și. alături de ei. proaspeții ab
solvenți ai primelor promoții 
de la Grupul școlar de chimie 
din Pitești, 
schelele 
Argeș.

Tovarășul inginer  .
Vlad îmi vorbește despre pri
mele exploatări, cind munca se 
executa manual, cind oamenii 
erau cazați pe la locuințe parti
culare și transportau cu sacii 
in spate baritul depozitat 
in magazii 
perind spații 
culturii. Mă 
arate 
de paturi din sectorul Merișani, 
mă informează că la Pitești. in 
„cartierul petroliștilor", Ș-a dat 
in funcțiune încă un bloc cu 30 
apartamente, că in planul de 
calificare pe acest an sint cu
prinși încă 510 oameni. Dar ceea 
ce îmi arată cu deosebită miri- 
drie este centrala de fluid de 
foraj, realizată aici, la Vilcele. 
Fără a mai fi nevoie de opriri 
ale sondei, fluidul de noroi — 
circulînd pe conducte între cen
trală și sonde — este recuperat 
integral. Aceasta a dus la ideea 
ca. in prelungirea structurii pe 
Vilcele Est. unde s-a descoperit 
Un nou zăcămînt de țiței, să se 
construiască o microcentrală. cu 
ajutorul căreia toate sondele de 

folosească fluidul de fo
ia aite sonde. Soluția a 
economii de 100 lei pe 

forat.

incadrați 
Trustului

unei

la toate 
petrolului

Gheorghe

baritul
la sondă, 
destinate 
conduce 

dormitoarele cu

aco- 
agri- 

să-mi
120

aici să 
raj de 
dus la 
metru

— Ești unul dintre tinerii 
critici de artă care-și împarte 
in egală măsură timpul cerce
tării, studiului cu 
caracter teoretic i 
de valorificare a 
artistic actual (in i 
televiziune. prin 
Universitatea populară 
reștj, prin participări la simpo
zioane ele.), de activă inter
venție in configurarea acestuia 
prin organizări dc expoziții, 
știu că vei organiza, in curind, 
o expoziție de grup a tinerilor 
artiști plastici Ia noua galerie 
a Comitetului culturii și educa
ției socialiste al municipiului 
București. Te-aș ruga să pre
zinți această viitoare expoziție.

-*- Expoziția la care te referi 
va- fi O .expoziție de pictură și 
va-.reohi lucrări semnate .de 
Eugen Tăutu, Sorin Dumitres-* 
cu,. Șerbaiț Gabrea, Mihai Cis- 
maru. lose/ Krijanovski, Horia 
Bernea și Florin MitrOi. Aceâs- 
lă 'inițiativă este personală nu- 
măi in ceea 1 ce privește inter
venția specifică criticului : al
cătuirea ’ grupului, selecția lu
crurilor. îngrijirea catalogului 
etc. Intr-un plan mai general, 
ea, aparține organizației U.T.C. 
dirț Uniunea artiștilor plasici, 
preocupată in ultima vreme a 
descoperi noi puncte de con
tact intre artistul tinăr și pu
blic. de a antrena tinerii înșiși 
in realizarea proiectelor lor. ■

— Expoziția va avea un pro
gram ?

T- Nu ceea ce se înțelege în 
mod Curent prin program. Ex
periența cenaclului tineretului 
din' U.A.P. prin expozițiile-pro- 
gram din cadrul ..Atelierului 
35". unde ș-au prezentat clasi
cismul.. expresionismul, fantas
ticul etc., ea atitudine, mi se"

pronunțat 
și activității 
fenomenului 

presă, radio, 
conferințe la 

Bucu-

pare pentru moment tonsuma- resimțifă 
tâ. Firește, cu ^sugestia ei pozi
tivă, dar și cu confuziile ei. 
Am căutat să evit demonstra
ția. dintr-un anumit unghi, im;
plicit artificialitatea cu 
fragmentăm și deformăm, une
ori. experiența artistică 
Am evitat, deci, a ilustra o ten
dință. o școală,. un curent. La 
urma urmelor a .stabili o simi
litudine stilistică, ește un de
mers infructuos. și steril atit in 
raporturile Cu publicul, cit și in

care

vie.

ca etalon și de un 
artist, considerat drept ..șef de 
școală". Perspectivă meschină, 
incapabilă de a suscita consi
derații esențiale. O apreciere a 
valorii, de' pe fă'lse premise, 
căci un artist cu personalitate 
nu-și va propune 
împlini aspirația 
tiști. ci numai pe a sa. Iată de 
ce am ocolit ..programul" in a- 
cest înțeles, firește. Mi-am 
propus a aduce in expoziție 
valoarea plastică, prin valoare

niciodată a 
altor ar-

afară de 
semnul 
criticu- 

atitudine

— Este adevărat. în 
efe s-a închegat sub 
preferinței și gustului 
iui. există obiectiv o 
comună. Toți acești artiști nu
fac parte din categoria ..senzi
tivilor". a artizanilor de mare 
talent (numeroși ca frunza și 
iarba la noi !) care ilustrează 
propriu și nu metaforic noțiu
nea ..miinii ginditoare". Acești 
artiști la care m-am oprit se 
remarcă prin efortul sistematic 
de a configura un sistem de

O acțiune de amploare se des
fășoară pentru modernizarea 
instalațiilor de foraj, vizînd 
creșterea vitezei de lucru și re
ducerea timpului neproductiv. 
Instalațiile 2 DH și 4 LD vor 
fi dotate cu manifolduri unito- 
rizate. Dar, susține șeful de ate
lier Ion Foianu. de la parcul 5. 
sectorul Merișani. confirmat de 
maistrul mecanic Radu Cotoro- 
gea și operatorul principal de 
extracție Petre Duță, menți
nerea potențialului productiv al 
sondelor se face cu cit se lu
crează mâi repede și mai bine. 
Suportul acestei 
pășirea planului 
crările — prin 
pentru trecerea 
sistem gaz-lift.

Popas la stația 
re și dezbenzinar. _ ______
Mașoaia. Aici se colectează ga
zele de sondă (de doi ani în
coace și un produs nou — gazo
lina). expediate combinatelor 
petrochimice. ..In ultimii doi 
ani — ne informează maistrul 
Paul Niță — stația și-a dublat 
producția. S’ntem secția gaze cu 
cele mai mari procente de reali
zare". Dar pentru a ajunge aici, 
a fost nevoie ca experiența 
maistrului, a șefului de echipă 
Marin Tita și a celorlalți cițiva 
oameni cu înaltă pregătire, care 
an venit de Ia Poiana Lacului, 
să fie transmisă celor mai tineri 
— mecanici, distilori — care se 
confruntau prima dată cu pro
ducția. Vasile Tănăsescu și 
Nicolae Die sint dintre cei care 
s-au impus de la inceput prin 
măiestrie profesională, punctua
litate. operativitate in interven
ții. menținind instalația la pa
rametrii de funcționare. Recent, 
tovarășii de muncă le-au acordat 
votul de încredere pentru a in
tra în rindurile partidului.

La instalația de automatizare 
a dezbenzinării, Florea Rizea

aprecieri : de- 
la țiței și lu- 
autodotare — 

unor sonde in

de compresoa- 
a schelei

urmărește atent apăratele de 
pe pupitru. Totul funcționează 
perfect. De fapt, echipa lui. in 
care nici un electrician nu de
pășește virsta de 22 ani, a fost 
și cea care a montat-o. Și ton 
Florescu și Dumitru Păsărică, 
precum și proaspeții absolvenți 
ai școlii profesionale. Marian 
Preda și Gheorghe Dragnea, sint 
deopotrivă de .satisfăcuți. Min- 
dria lor este justificată : este 
singura instalație de acest fel 
din țară automatizată complet. 
..Depinde de noi cum o exploa
tăm. dacă ea va fi extinsă", spun 
ei. Și, se pare, 
toate șansele să fie 
in alte stații.

Am plecat de aici 
la cazanele de abur, 
tat, pentru un viitor reportaj, 
numele tinerei Marilena Badea, 
venită de la Schela Ciurești să 
organizeze și să rămină la noul 
laborator de aici.

Am reținut nume și realizări 
de la toăm schelele. Dar mai 
ales am _jmas eu imaginea efor
tului - isținut al petroliștilor 
argeșeni pentru realizarea și 
depășirea tuturor indicatori
lor fizici și valorici. Ei 
se prezintă, la ora actuală, 
cu o mai bună organizare a fie
cărui loc de muncă, cu o dotare 
corespunzătoare, in plină mo
dernizare. care permite condu
cerea unei exploatări raționale 
și în deplină siguranță, recupe
rarea și valorificarea superioară 
a hidrocarburilor gazoase și li
chide.

Totul este subordonat hotărî- 
rii lor ferme 
în cinstea celui 
Congres al P.C.R.
3 000 tone țiței, 
gaze și economii 
cost în valoare de 4 500 000

instalația are 
utilizată și

trecind pe 
Mi-am no-

de a realiza in 
de al XI-lea 
mai mult 
45 000 000 
la prețul

moartea 
ceva, a-

gură previziune de astăzi. Mă 
refer numai la un tip specific 
de artist. Nu știu cît este el de 
oportun și dezirabil. Știu insă 
că este foarte actual. Se vor
bește uneori despre 
artei. Dacă va muri
lunci va muri arta mărunt-in- 
timistă. calofilă. elaborată și 
receptată la nivelul simțurilor. 
Arta. cred, va exista numai 
printr-o aliere cu filozofia, pe 
care o va include substanțial și 
o va dezvolta prin formă, lim-

cu 
mc
de 

lei.

TlRfiUL INTERNATIONAl

FIECARE TINĂR ARTIST ESTE 0 NOUĂ
PROMISIUNE FĂCUTĂ CULTURII

domeniul practicii, specialistu
lui. Pentru • că. astfel, nu des
coperim decit locul comun, ge
nul proxim al unui . grup de 
creatori, o .unita'te care la o 
cercetare mai atentă a esenței 
creației individuale se destra
mă. Punctele de contact sint 
superficiale, strict formale ade
sea si nu țin decit de arsena
lul stilistic .al unei epoci. în 
mai toate expozițiile cu pro
gram. antologiile cu program, 
sesizăm o elasticitate: a criterii- 

(chiar 
Argu-

_____ ___  —-ștujltate: a 
lor uneori derutantă 
pină la corftradlctie 1). 
montarea incOpet să țină de so
fistică. „înscrierea" stilistică 
mai preșupune(. de asemenea, 
ierarhizarea față de o creație

a-

Convorbire cu criticul de artă ANDREI PLEȘU

înțelegind calitatea intrinsecă 
specifică picturii, dar șl con
cordanța dintre intențiile defi
nitorii ale artistului și realiza
rea acestora. Mai simplu, 
mi-am propus a prezentă 
chipul nefardat al artistului pe 
care propria cochetărie ori 
persuasive pricini exterioare ne 
împiedică a-1 cerceta.

— Reunirea celor șapte 
lori pe simezele 
poziții nu este, 
timplătoare.

pic- 
aceleiași ex- 

bănuiese. ii 
Ce dă coerență, 

lotuși, acestui grup ?

n-

gindire plastică, analog ca pro
cedeu filozofiei, de a urmări 
obstinat o idee creatoare unică, 
generoasă și fertilă, artiști la 
care efortul creator se bazează 
oe intuiții. dar care este du
blat de o marcată cerebralitate 
Ei sint foarte aproape de tipul 
modern al artistului. Dacă vom 
cerceta istoria artei secolului 
al XX-lea. vom observa că 
astfel de artiști ..au rămas" Nu 
anticipez prin aceasta nimic, 
deși m-aș bucura dacă timpul 
îmi va confirma măcar o sin-

baiul ei specific, șl , nu prifi 
concept.

— Organizezi o expoziție a 
tinerilor artiști plastici. Deci, 
nu pot fi ignorate puncte ele 
vedere comune, caracteristice 
unor noi generații...

— Și da. și nu. Cum să spun, 
ideea de generație naște și 
multe prejudecăți. O intrețin 
mai mult spiritele conservatoa
re. gregare biologic și intelec
tual pentru a-$i asigura un loc 
in ..istoria" timpului. De aici 
pornește acel ..tinerii pot să 
mai aștepte". ..tinerii au timp" 
și altele. în fața oricărei rea
lizări considerăm constahtă va
loarea și nu vechimea de pe 
statul de salarii. Tinerii au

timp ? O eroare. Astăzi, tinerii 
nu.au timp, astăzi tinerii tră
iesc ardent, rapid, atenți la 
toate nuanțele mutațiilor socie
tății contemporane. Apoi să nu 
se uite că orice experiențe se 
cer consumate la anumite vir- 
ste. Debuturile tîrzii, • de pildă, 
sint accidente arareori semnifi
cative. Un artist tinăr este o 
nouă promisiune făcută cultu
rii. Trebuie așteptată, cultivate 
la ea acele latențe care-i vor 
asigura viguroasa înflorire ul
terioară. sublinierea valorii,
colo unde ca se impune și in
troducerea ci intr-un circuit 
public., Creația tinerilor nu este 
cu nimic mai prejos decit a 
altora și faptul e vizibil in toa
te domeniile existentei. Numai 
în acest sens expoziția poate fi 
o pledoarie • ..pro domo". Numai 
in acest sens, căci valoarea, ori
unde s-ar ivi ea. este imperios 
necesar a fi subliniată, 'igno
ri nd orice falșe încadrări. Mi 
se pare firesc ca tinerii să vor
bească despre ei înșiși, să eta
leze un punct de vedere, să 
năzuiască a se integra pulsului 
general al societății, 
tinăr care așteaptă 
..consacrarea". o 
venită nu se știe de unde, 
visează a fi el însuși, a-și dez
vălui întreaga personalitate 
creatoare, ci numai a dobindi 
prestigiul social al omului de 
artă, măruntele și falsele lui 
avantaje. Și asta, in ochii ace
lora pentru care arta reprezin
tă incă un ..hobby" al leneșilor. 
In dialectică creației necesita
tea îmbracă, o știe oricine, nu
mai forma generoasei si dezin
teresatei oferte.

Un artist 
ani in șir 
consacrare 

nu

C. R. CONSTANTINESCU

(Urmare din pag. I)

vins expozanții străini, spe
cialiști, oameni de afaceri și 
renumite 
utilitatea 
vente la 
nifestare 
eială din

Actuala 
ului" 
completă din cite 
ganizate pină acum, 
natele românești vor fi fur
nizate de către ramurile de 
bază ale industriei construc
toare de mașini, sector care 
deține o pondere crescindă 
in dinamica comerțului nos
tru exterior și a cooperării 
economice și lehnico-științi- 
i'iee internaționale, de către 
industriile chimică și mela- 
lurgică. Printre produsele 
românești vor putea fi apre
ciate strungurile Carusel cu 
afișaj de cote, s.rungurile cu 
comandă numerică, calcula
toarele ,,Felix" din genera
ția a Ill-a, care au fost 
adaptate la procesele tehno
logice. mașina de frezat lon
gitudinal eu portal și coman
dă secvențială, produsă de 
către I.M.U.A. București, 
strunguri revolver și paralele 
cu comandă numerică pro
duse Ia Arad, mașinile de 
frezat de la Cugir. strun
guri automate pentru prelu
crarea rulmenților — produse

firme din lume, de 
participării eonsee- 
prcsligioasa 

tehnică 
Capitala 

ediție 
se anunța a

ma- 
și comer- 

Romăniei." 
a „T.I.B.- 
fi cea inai 
au lost or- 

Expo-

la Tîrgoviște. precum și alte 
mașini unelte pentru prelu
crarea metalelor — produse 
la Suceava, Oradea, Sibiu, 
Plopeni și București. „Cartea 
de vizită" a României so
cialiste va fi semnată la 
T.I.B. de către 11 ministere 
cu 24 de întreprinderi de 
comerț exterior ce reprezintă 
peste 150 de expozanți. Vor 
participa, de asemenea, uni
tăți de comerț exterior care 
se ocupă cu proiectarea, 
construcția și echiparea teh
nologică a fabricilor predale 
beneficiarilor străini „la che
ie", institute de cercetări și 
proiectări tehnologice.

Mașinile și utilajele indus
triale. precum și exportul 
românesc de tehnologie, re
flectă pe deplin intreg po
tențialul tehnic, de concep
ție și execuție al industriei 
românești.

In ceea ce privește parti
ciparea străină la Tirgul in
ternational dc la București, se 
anunță de pe acum o cifră 
record : circa 800 de firme 
din 24 de țări ale lumii ca, 
Anglia. Austria. Belgia, Bul
garia. Cehoslovacia, Dane
marca, Elveția. Franța. Ita
lia. Iugoslavia. Irlanr’a. Is
rael. Japonia. Liechtenstein. 
Olanda. R.D. German-, R.F. 
Germania, Grecia. Polo-ia. 
S.U.A.. Suedia, Spania, Un
garia, U.R.S.S.
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INTILNIRI

PRIMIRI
Prisnul ministru al Guvernului 

Republici. Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, joi, 
la amiâza, pe dr. Horace Ferre
ra. secretar general al Federa
ției Mondiale a Asociațiilor pen
tru Națiunile Unite (F.tvl.A.N.U.), 
care participă la lucrările celei 
de-a IV-a Conferințe a asocia
țiilor pentru Națiunile 
din țările europene, ce 
fășoarâ la București.

Oaspetele a rugat pe

Unițe
se des-

Oaspetele a rugat pe primul 
ministru să transmită președin
telui Repdblicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, mulțu
miri și recunoștința pentru găz
duirea de Către țara noastră a 
conferinței. pentru condițiile 
create buiici desfășurări a lu
crărilor.

hi'timpul' întrevederii a fost 
subliniat aportul României la 
creșterea rolului O.N.U. in viața 
internațională, atenția deosebită 
acordată de țara noastră proble
melor europene, stabilirii unui 
climat de pace, înțelegere și se
curitate in această zonă a lu
mii. S-a exprimat convingerea 
că reuniunea de la București va 
contribui la dezvoltarea coope
rării și colaborării pe multiple 
planuri intre statele europene, 
la promovarea securității șl pă
cii in intreaga lume.

La primire, desfășurată 
tr-o atmosfefă cordială, priete
nească, a participat Alexandru 
Bălăci, președintele Asociației 
române pentru Națiunile Unite.

★
în aceeași zi, primul ministru 

al guvernului, Manea Mănescu, 
a primit pe Jose Vera Jardirn, 
secretar de stat pentru comerț 
exterior și turism, membru al 
Guvernului Republicii Portuga
lia. conducătorul delegației eco
nomice din această țară 
face o vizită in România.

Cu acest prilej au fost 
late probleme referitoare 

/ sibilitățile de dezvoltare

examinat, in cadrul lucrărilor 
stadiul relațiilor economice bi
laterale și au convenit 
măsuri care să contribuie 
dezvoltarea diversificată și 
tr-un volum sporit a schimburi
lor comerciale reciproce. A fost 
accentuată importanța contrac
telor pe termen lung, menite să 
creeze un cadru stabil și de du
rată schimburilor de mărfuri 
româno-finlandeze.

La semnare au fost prozeliți 
Ion Stolan. adjunct al, ministru
lui comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, 
precum și Pcntti Martin 
Suomolâ. ambasadorul Finlandei 
la București.

PLECARE

în-

care

discu- 
la po- 

n a re
lațiilor economice, a cooperării 

v industriale, științifice și tehnice, 
reciproc avantajoase, intre cele 
două țări.

La primire, desfășurată într-o 
ambiantă dc cordialitate. au 
participat Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale. Ion Șt. Ion, secretar ge
neral al guvernului, și Roman 
Moldovan, președintele Came
rei de comerț s: industrie.

★
Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale a primit, joi. pe Jose Vera 
Jardim. secretarul de stat pen
tru comerț exterior și turism al 
Po-tugaiici.

în cadrul întrevederii s-a 
convenit să Se intensifice efor
turile pentru dezvoltarea și di
versificarea schimburilor comer
ciale. pentru Inițierea unor ac
țiuni de cooperare, in special în 
domeniul chimiei și petrochi
miei. mașinilor-unclte. electro
nicii și electrotehnicii, pe baze 
re-inroe avantajoase.

în cursul dună-amiezii. dele
gația economică portugheză a 
părăsit Capitala.

PROTOCOL
La București a fost semnat, 

joi la amiază. Protocolul Sesiu
nii Comisiei mixte româno-fin- 
landeze. care și-a desfășurat lu
crările intre 26 septembrie și 3 
octombrie. Cele două părți au

noi 
la 

în

Joi dimineața. tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. s-a intilnit cu 
Jyo.ti Basu, membru al Birou
lui Politic al Partidului Comu
nist (marxist) din India, care a 
petrecut concediul de odihnă în 
țara noastră. La intilnire a luat> 
pârte tovarășul Constantin Va- 
siliu. adjunct 
C.C. al P.C.R.

în cursul 
șurată intr-o 
neaseă. a avut loc 
informații privind 
actuale ale celor

★
Tovarășul Ștefan Andrei, se

cretar al C.C. al P.C.R.. s-a in
tilnit, joi după-amiază, cu tova
rășul Aii 'Vata, secretar general 
al Partidului Progresului și So
cialismului din Maroc, care face 

în țara 
C.C. al

de șef de secție la

convorbirii, desfă- 
atmosferă priete- 

un schimb de 
preocupările 

două partide.

La Festivalul cintecului ostășesc 

„Te apăr și te tint, patria mea"
SPORT • WOHT

Cîntece patriotice
în primă audiție

r > CUPA SCÎNTEII TINERETULUI" LA TENIS

Dclegațiă Partidului Popu
list din Austria', cbiidUsă de di’. 
Herbert Kohlmaier, secretar ge
neral al partidului, care a făcut 
o vizită in țara noastră la in
vitația Consiliului Național ăl 
Frontului Unității Socialiste, a 
părăsit, joi. Capitala, indreptin- 
du-s6 spre patrie.

o vizită 
noastră, 
P.C.R.

în cadrul convorbirii, 
rată . intr-o atmosferă 
prietenească, au fost i 
probleme de interes comun pri
vind dezvoltarea raporturilor de 
prietenie 
cele două 
poare.

ANIVERSARE
Dă-Colectivul Teatrului de 

puși din Craiova a sărbătorit 
joi. un sfert de veac de exis
tență a instituției. Din bilanțul 
conturat, in cUvintul participan- 
ților la adunarea festivă organi
zată cu acest prilej, s-a des
prins faptul că în cei 25 de ani 
actorii craioveni au prezentat 
103 premiere cu titluri din dra
maturgia românească și univer
sală. lucrări cu o bogată tema
tică inspirată din viața și aspi
rațiile tineretului, care au fost 
vizionate de aproape 1 250 000 
copii și adulți.

de prietenie 
la invitația

desfășu- 
i caldă, 
abordate

și colaborare 
partide, țări

dintre 
și po-

Ștefan 
secretar al C.C. al 

a primit delegația de ac
ai Partidului Comunist 

. condtisă de Ivo Fâenzi, 
secție al C.C. al P.C.

★
în aceeași zi. tovarășul 

Andrei, 
■P.C.R., 
tiviști 
Italian.

• șef de
Italian, care, la invitația C.C. al 
F.C.R.. a făcut o vizită de stu
diu și schimb de experiență în 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, to
vărășească, a 
rășa Ghizela 
C.C. al P.C.R.

Cu prilejul celei de-a XXV-a 
a întemeierii

participat
Vass, membru

tova-
al

aniversari
R. D. Germane

Cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a întemeierii Republi
cii Democrate Germane. dr. 
Hans Voss. ambasadorul aces
tei țări la București, a ținut, 
joi. o expunere la Academia 
„Ștefan Gheorghiu".

Au participat membri ai con
ducerii Academiei, cadre didac
tice, cursanți.

Intr-un scurt cuvint introduc
tiv, tovarășul Leonte ftăulu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de conducere, 
rectorul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", a subliniat semni
ficația istorică a întemeierii, cu 
25 de ani in urmă, a R.D. Ger
mane. satisfacția cu care po
porul român urmărește succe
sele oamenilor muncii din țara 
prietenă in edificarea noii orin- 
duiri sociale.

în expunerea sa. ambasadorul 
dr. Haris Voss a înfățișat pe 
larg principalele etape ale dez
voltării economice și sociale a 
țării sale, importantele realizări 
obținute de poporul din R.D.G., 
sub conducerea Partidului So
cialist Unit din Germania. in 
acest sfert de veac. El a evi
dențiat, apoi, preocupările ac
tuale. munca pașnică și con
structivă din această țară pen
tru transpunerea in viață ă pre
vederilor celui de-al VIII-lea 
Congres al P.S.U.G. de făurire 
a societății socialiste dezvoltate.

Subliniind prezența activă a 
Republicii Democrate Germane 
pe arena mondială, aportul său 
la soluționarea problemelor ma

jore cu care este confruntată as
tăzi omenirea, dr. Hans Voss a 
relevat importanța pe care țara 
sa o acordă intăririi continue a 
relațiilor frățești cu statele so
cialiste, chezășie a progresului, 
păcii și securității in lume. Evo- 
cind legăturile strinse de prie
tenie, colaborare și cooperare 
dintre Rc-.nânia și R.D.G.. din
tre cele două popoare, vorbito
rul a exprimat calde mulțumiri 
pentru sprijinul consecvent pe 
care țara noastră l-a acordat 
luptei Republicii Democrate 
Germane pentru participarea cu 
drepturi egale in viața interna
țională. pentru recunoașterea ei. 
•pg plan mondial, in baza nor
melor și dreptului internațional.

Arătind, in acest context, că 
raporturile de prietenie, colabo
rare și cooperare pe multiple 
planuri dintre Partidul Socialist 
Unit din Germania și Partidul 
Comunist Român, dintre cele 
două țări cunosc o continuă dez
voltare. ambasadorul R.D. Ger
mane a 
deosebită 
vorbirilor 
Nicolae 
Honecker 
extinderea 'relațiilor 
in folosul ambelor popoare, 
cauzei păcii și socialismului.

★
La Timișoara s-a deschis, joi. 

Expoziția de artă fotografică 
din Republica Democrată Ger
mană. manifestare artistică care 
se inscrie in cadrul „Zilelor 
culturii din R.D.G.".

După succesul primei ediții, 
exprimat in numărul mare al 
lucrărilor noi incluse in reper
toriile ansamblurilor muzicale 
și ale soliștilor și care s-au bu
curat de o imediată și largă cir
culație, cea de a două ediție a 
Festivalului Te apăr și ie einl. 
patria mea se impune cu și mai 
multă pregnanță prin calitatea 
și anvergura sa. înscris in suith 
de acțiuni organizate in cinstea 
Congresului al XI-lea al parti
dului. festivalul se distinge ca 
o manifestare remarcabilă de o 
deosebită însemnătate pentrij 
creația muzicală românească, 
pentru compozitori și poeți, pen* 
tru iubitorii muzicii și expri- 
tnihd. totodată, complexitatea 
activității politice și culturale 
desfășurate in cadrul armatei 
noastre.

Primul concert al etapei finale 
ă concursului de creație dih ca
drul festivalului a cuprins Jri 
program cele douăzeci de cînt 
tece patriotice selecționate pen
tru finală și incă alte cinci lu
crări prezentate în afara con
cursului. Calitatea interpretării 
corului, a soliștilor și a or
chestrei Ansamblului artistic 
„Doina" al armatei, condus de 
general-maior Dinu Stelian, ar
tist al poporului, colonel Sergiu 
Eremia și Gheorghe Popescu, 
dirijorul corului, ambianță so
noră creată au trezit de la pri
mele 'acorduri interesul audito
rilor. Așezată in deschiderea 
programului, piesa Ne mîndrim 
cu tine tară a compozitorului 
Gheorghe Dumitrescu, pe ver
suri de Tiberiu Utan. obligă și 
promite un riguros nivel artis
tic pentru următoarele lucrări. 
Cîntece CU O bogată gamă te
matică, dominante fiind 
mentele iubirii de țară, 
abnegației și dăruirii in 
că. simțul datoriei de a 
și de a apăra demnitatea . 
bertatea patriei și a poporului, 
îmbrăcate in tot atit de diverse 
Stiluri și viziuni muzicale, au 
constituit un concert coral de 
muzică patriotică de cea mai 
bună calitate.

Ciritece de largă respirație, cu 
o interesantă și originală arhi
tectură că : Vom apăra liberta
tea patriei — de Viorel Doboș.

senti- 
ideea 
mun- 
lupta 
și li-

Balada celor doi frați — de 
Nicolae Kirculescu, Sunați trom
pete — de Temistocle Popa. Ai 
păcii oșteni — de Radu Șerban, 
Gintă patria-n lumină — de Ra
du Paladi. Aripi românești de 
Vasile Donose. Armata română 
— de Sergiu Sarchizov ș.a., pie
se lirice precum Pentru tine 
Românie de Costicâ Andrei. 
Eroul eliberării de Vasile Spă- 
târelu. Dragoste de militar de 
Mircea Neagu. Românie, vatră 
străbună de Gheorghe Bazăvan 
sau piese vesele, pline de op
timism. cu teme de marș ca 
Ostași ai cerului albastru de 
Sergiu Eremia. Șapte inimi de-aș 
avea de George Grigoriu, 
Apărăm un strămoșesc meleag 
de Claudiu Negulescu. Noi moș
tenim acest pămint de Ion Pe- 
learcă. Copiii din strada mare 
de Iacob Ciortea. Frunzuliță foi 
și-o fragă de Cornel Arion și, 
de asemenea, versurile și textele 
celor -mai multe partituri âu 
pus în evidență nivelul supe
rior la care se desfășoară com
petiția. seriozitatea participării 
tuturor creatorilor. Demnă de 
subliniat aici este și calitatea 
orchestrațiilor, unele aparținind 
autorilor de piese, altele fiind 
realizate de dirijori. Interesante 
și bogat colorate, orchestrațiile 
s-au remarcat prin expresivitate 
și originalitate.

Construite pe teme muzicale 
generoase și exprimate in fru
moase versuri patriotice, lucră
rile ascultate in acest prim con
cert dovedesc atribute artistice 
demne de toată atenția, aptă de 
a fi preluate nu numai de an
samblurile muzicale ostășești, ci 
și de alte colective corale.

Prezența pe scena festivalu
lui a corului Școlii generale nr. 
94, condus de dirijorul Constan
tin Georgescu, nu numai că â 
creat unul din momentele lu
minoase ale spectacolului, dar 
ne-a încredințat și cu această 
ocazie că rezervele de tinere ta
lente sint inepuizabile. Iar pal
maresul actualei ediții oferă din 
abundență lucrări adecvate și 
accesibile ce pot fi interpretate 
ideal de 
tineret.

corurile de copii și

ALINA POPOVICI

Oratoriul „Pro Patria66

prima competiție de masă pentru amatorii acestui sport
SE INAUGUREAZĂ MIINE 5
• Pof participa tofi tinerii intre 14 și 20

care nu sint
In urmă eu doi ani, ziarul 

nostru a lansat o Acțiune 
intitulată ..Poate deveni te
nisul un sport de masă ?“ 
care a constat in stimularea 
interesului și pasiunii in 
rindurile tineretului pentru 
„sportul alb", prin popula
rizarea tenisului, sub dife
rite forme și prin organiza
rea de acțiuni patriotice pen
tru construirea de terenuri 
de tenis de către tineri. Cu 
acel prilej am promis — și 
cititorii ziarului iși amin
tesc bine — că o dală creată 
baza materială pentru dez
voltarea acestui sport, cu 
sprijinul altor factori, ziarul 
„Scinteia tineretului" va or
ganiza o competiție de masă 
la care să poată participa 
toți tinerii care și-au procu
rat rachete, au deprins ciluși 
de puțin tainele acestui sport 
tineresc și au construit, in 
școli, in comune, in între
prinderi și instituții, in uni
tăți militare, terenuri de te
nis.

Acfiunea s-a bucurat de 
un succes real. Au fost con
struite peste 1 00(1 de tere
nuri — din zgură, bitum, ci-

VINERI, 4 OCTOMBRIE 1974

de

legitimafi în secfii de

un mare număr de 
sportive — circa 30(1 
rachete, fileuri și

ment. gazon, după posibili
tăți, Federația de specia
litate. drept recompensă, a 
înzestrat 
asociații
— cu 
mingi.

în felul acesta s-au creat 
premise pentru ea întreceri
le acestei competiții pe care 
o organizează ziarul „Scinteia 
tinerelului" in colaborare cu 
Federația română de tenis și 
cu spri jinul C.C. al U.T.C. să 
se desfășoare in cele mai 
bune condiții.

startul Întreceri
lor PENTRU „CUPA SCÎN- 
TEII TINERETULUI" LA TE
NIS SE DA MÎINE !

Comitetele județene U.T.C., 
organele sportive locale sint 
rugate să sprijine 
acțiune de masă, 
reușita căreia 
răspunderi serioase.

Un rol hotăritor îl au pro
fesorii de educație fizică, 
instructorii sportivi, care 
trebuie să acorde tot spriji
nul lor asociațiilor sportive, 
organizațiilor U.T.C. in or
ganizarea întrecerilor.

această 
pentru 

Ie incumbă

OCTOMBRIE
ani, fete și băiefi,

performantă
Hotăritor in momentul de 

față este ca toate asociațiile 
sportive din școli. întreprin
deri. instituții, facultăți și 
din comune să facă înscrie
rile. să-și nună bazele spor
tive la punct, ca miine, du
minică, și în continuare, să 
organizeze întreceri pentru 
desemnarea campionilor pe 
asociație.

Tineri și tinere, iubitori 3Î 
tenisului.

participați la întrecerile 
primei ediții a competiției 
de tenis de cimp pentru a- 
matori dotată cu trofeul

..CUPA SCÎNTEII TINE
RETULUI" LA TENIS.

Așteptăm, pe adresa redac
ției de la corespondenții vo
luntari și de la toți cei care 
vor șă ne scrie, vești, infor
mații despre primele între
ceri. despre primii campioni.

Rubrica noastră de sport 
va oferi un spațiu larg rela
tărilor privind desfășurarea 
acestei competiții. Ne putefi 
suna, pentru lămuriri supli
mentare, la telefonul 17 65 28 
sau 17 34 92.

CĂMINELE PENTRU
(Urmare din pag. I)

încă la cota „zero", pierdut 
printre hirtiile prbiectanților. 
ale constructorilor și beneficia
rilor, dar pc care tinerii speră 
totuși să-l vadă inaugurat in 
luna noiembrie. „Imposibil", re
cunosc factorii care au „moșit" 
construcția.

Am încercat să întreprindem 
un ..raid" pe drumul întorto
cheat al hîrtiilor care de un an 
întreg călătoresc intre benefi
ciar și constructor, intre con
structor și proiectant, de la în
treprindere la Bancă, ori la fo
rul tutelar al beneficiarului 
(Centrala materialelor de con
strucții) și ne-am pierdut vre
mea adunind doar ..motive 
justificări". în 
poarta I.P.B.C.A. 
puri de ..case" 
ambalaie. astfel 
fi amplasate pe 
mai cîtcva zile.
constăntenilor au fost montate 
construcții complicate la Baia 
Mare. Turda, in Oltenia, Ilfov. 
E greu de înțeles de ce n-au 
fost ei în stare timp de un an 
de zile să-și construiască din 
aceleași panouri un simplu că
min cu 116 locuri. Dealtfel, la 
început proiectul prevedea o 
construcție din... cărămidă, cu 
toate că materialele de con
strucție se aflau gata fabricate 
la doi pași de fundația cSmi- 
nului. S-au pierdut 6 luni pină 
cind. in cele din urmă, s-a a- 
iuiis la 
în mai 
stabilit 
sare al .
tenit schimb de adrese avea să 
aibă loc vara întreagă. Acum, 
singurul ..impediment" (termen 
utilizat de către beneficiar) 
mai răminc punerea de acord 
a valorii documentației 
nul de investiții. în 
deschiderii finanțării.
..singur impediment"

Si 
fiecare zi, pe 
ies zeci de ti- 

impachetate in 
incit să poată 
teren în nu- 
Din panourile

modificarea de rigoare. 
1974 nu fusese întă 
precis locui dc ampla- 
ccnstrucției Un necon-

cu pla- 
vederea 

Acest 
...*muku: . iup't'jiiii'.i.i Dti șe
pare, totuși, a fi capital, fiind
că exprimă o relație a disci
plinei economice. ..Dacă se tre
ce și peste el. pe 5 octombrie 
va incepe construcția. Numai 
să fie vreme frumoasă — men
ționează constructorii — pentru 
că tehnologia betonului celular 
autoelavizât impune neapărat 
acest lucru". Ce garanții mai 
poate oferi vremfea în luna oc
tombrie și noiembrie ? Deci, 
alte motive pentru amînarea 
construcției !

Dincolo de toate 
mai fi de observat 
alte întreprinderi 
mari din municipiul Constanța, 
întreprinderi care in perspecti
va anului 1975 vor deveni și

acestea ar 
faptul că și 

industriale

mai mari, așteaptă in liniște și 
nu și-au planificat construcții 
de cămine pentru tineretul care 
va fi in curind angajat.

Se știe că in cincinalul viitor 
la Șantierul naval vor lucra 
circa 10 09,1 de tineri, totuși nu 
se întreprinde mai nimic 
pentru planificarea unui com
plex de locuințe muncitorești. 
Ceea ce oferă in prezent S.N.C.. 
doar trei cămine eu 900 
locuri in care stau 1 200 de 
neri. cind alti 2 700 locuiesc 
afara 
lotul 
noașle 
structiilor căminelor 
rești". ne spunea 
Constantin Decu. activist al co
mitetului municipal al U.T.C. 
întreprinderea mecanică navală, 
creată acum doi ani dintr-o în
treprindere locală, vă avea, în 
1975. un personal de aproape 
zece ori mai numeros decit la 
inaugurare. Dar nu apare cu 
un plan de construcții sociale 
nici pe anul aces-ta și nici pe 
anul viitor. Pentru ucenicii a- 
flați aici, la calificare, s-a gă
sit o soluție : vor locui, pină la 
încheierea pregătirii, in cămi
nele școlii. Și după aceea 1 
Unii, ni s-a răspuns, vor face 
naveta. Dar ceilalți, veniți de 
prin satele mai îndepărtate ale 
județului sau chiar din alte ju
dețe ? în gazdă, la concurență 
cu turiștii, pentru că cei ce o- 
feră locuințe prin subînchiriere 
la Constanța pun de obicei o 
condiție : „Stai toată iarna 
pină in mai. dar atunci te sco-t 
căci am contract cu O.N.T.-uI !“

— Vin tinerii, primăvara, la 
comitetul judeteam U.T.C. să-i 
sprijine ca să-și găsească pe 
undeva un loc în cămin, ne 
spune tovarășul Ion Oprea, ac
tivist al comitetului județean 
U.T.C.

Chiar și la C.F.R. — „nave
tiști prin tradiție" — tinerii au ri
dicat. in adunarea generală a 
oamenilor muncii problema 
construirii unui cămin. „Tre
buie să participăm la activități 
cultural-educative, la cursuri 
de completarea studiilor sau de 
perfecționarea calificării, 
cum se cere acum, iar noi 
săm totul baltă și plecăm 
naveta de 17.05" ne .spunea 
cretarul comitetului 
C.F.R. Palas.

Centrala industrială, ca for 
tutelar. ministerele de resort 
ar trebui să fie mai receptive 
la nevoile întreprinderilor 
Centrala industrială de con
strucții navale Galati zice că 
..ii crede" pe cei din Constanta 
(S.N.C.) dar nu-i ajută concret.

Nu e vorba aici de probleme

de 
ti- 
in 
cumunicipiului. este 

insuficient. ..Nu se cu- 
incă perspectiva con- 

muncito- 
tovarășul

așa 
lă- 
cu 

ee- 
U.T.C.

subliniat importanța 
a intilnirilor și eon- 

dintre
Ceaușescu 
pentru adincirea 

bilaterale, 
al

tovarășii 
și Erich 

Și

TINERET
care să poată fi aminate la ne- 
sfirșit ! Conform prevederilor 
din Directivele Congresului al 
XI-lea. in viitorul cincinal for
ța de muncă din agricultură va 
fi depășită, pentru primă oară 
in istoria tării, de forța de 
muncă din industrie. Asigura
rea celor mai bune condiții de 
viată pentru toti cei ce vor 
trece din mediul rural in cel 
urban, pe noile platforme in
dustriale. trebuie să fie o grijă 
permanentă a tuturor factori
lor responsabili pentru că „fo
cul continuu" al viitoarelor În
treprinderi nu va putea fi pe 
deplin optimizat cu navetiști 
care iși irosesc timpul și ener
gia pe drumuri.

Joi seara a avut loc la sala 
Dalles o nouă manifestare cul
turală organizată dc Universi
tatea populară București. S-a 
prezentat cu acest prilej un 
spectacol literar-muzical. inti
tulat Oratoriul „Pro Patria". 
Versuri ale poeților noștri re
prezentativi șl-aU relevat noi 
valențe emoționale in interpre
tarea nuanțată a actorilor Dana 
Corneea. Mery Georgescu-Pă- 
țrașcu, Sebastian Radovici, Sa-

bin Făgârășanu, precum și â ti
nerei Cornelia Pavlovici, stu
dentă incă la I.A.T.C.

Ilustrația muzicală a specta
colului a aparținut lui Toto Mi- 
hăilescu. Regia tehnică a fost 
semnată de Vladimir Chirunicu 
și Paul Machiodache. Scenariul 
și rdgiâ âu fost realizate 
Petru Jaleș. Manifestarea a 
primită cu un viu interes 
partea publicului spectator.

V. A

de 
fost 
din

PROGRAMUL I
16,00—17.00 Teleșcoală. 17.30 Emi

siune in limba germană. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. In 
Intîmpinarea 
partidului. 20.00 
>.Te apăr șl te 
Edițiă a Il-a. 
muzică ușoară.
rectâ din studioul de concerte al 
Radioteleviziunii. în pauză : Dese
ne animate. 21.40 România _de as
tăzi. România 
Sbcial-politică
PROGRAMUL

17.30 Telex............ _ .
„Omul de lingă tine". Producție a 
studioului București. 19.10 Din lu
mea științei. 19.30 Telejurnal. In 
întîmpinarea înaltului for ăl parti
dului. 20.00 Avanpremieră.
Teatru scurt : ..Comuniștii
Ion Marina. 21,00 Inscripții 
celuloid. Repere Industriale.
Telex. 21.35 Cărți și idei.
Trepte ale afirmării. Clarinetistul 
Iile Lazăr — elev al Liceului de 
muzică din Cluj.

inâltului tor al 
Festivalul ostășesc 
cint. patria mea".

Ziua a doua — 
Transmisiune di-

de mtlne. Revistă 
TV. 22,10 24 de ore.
II
17,35 Film artistic.:

20,05 
‘ de 

pe
21,30 
21 55

(Urmure din pag. I)

rii de pe vasele străine, mai 
in giumă, niai in serios, â- 
plaudă (strict autentic). 25 
de macaragii-femei !

Despre profesiufte și fami
lie, despre existență in ge
neral. am dialogat intr-una 
din zilele trecute. M-a inte
resat să aflu mobilul alege
rii acestei meserii și nu a al
teia. dacă totul s-a consumat 
din intimplare sau nu. Și 
mărturisesc că nu m-am aș
teptat (deși cunosc reali
tatea. adevărul de „teren") 
să descopăr aici, in majori
tatea cazurilor, și influenta 
decisivă a vieții de familie. 
De ce afirm asia ? Pentru 
că. in afara unei infime 
părți a (inerelor-maearagii, 
care — pur și simplu — au 
dorit intens să se califice, să 
aibă o meserie, să nu de
pindă. la vîrsta lor. de pă
rinți, din punct de vedere 
material etc., mai mult de 
jumătate din grup (pe care-1 
putem socoti deosebit de RE
PREZENTATIV pentru ceea 
ce se pelrece, actualmente, 
in societatea noastră) afir
mau că, deși aveau o califi
care (stenodactilografă, țesă
toare — în cooperație etc) 
au simțit nevoia să se apro
pie. intr-un sens, de profesi
unea soților (strungar, tur-

nător etc.). Așadar, iati 
niște oameni tineri, foar
te tineri, care au ințeles 
profund conținutul egalității 
bărbat-femeiC (nu „mărunt": 
dacă eu cumpăr azi piinea, 
miine o cumperi neapărat 
tu). Egalitatea — am ințeles

și mai exact datorită exem
plelor demne pe care le a- 
veam in față — se realizează 
fundamental nu la supra
față. și nici vorbi să în
semne o „identitate" de com
portare (neapărat țigară, ne
apărat un păhărel de coniac, 
neapărat pantaloni). Cele 25 
de tinere-macaragii in portul 
Galați mi-au vorbit, de pil
dă, despre atributele noii lor 
profesiuni și despre măsura 
în care acestea coincid atri
butelor personale, naturale.

Da ! coincid : nu-i nevoie de 
forță fizică, deoarece „cu asta 
se ocupă macaraua, forța este 
mecanică". In Schimb sint 
necesare : finețe in mișcări, 
posibilitate de concentrare 
maximă, calm. simț de 
răspundere, ordine și punc
tualitate... De ce s-ar cre
de (măcar) că o tinără. o 
femeie nu dispune de ase
menea calități in zestrea ei 
naturală, și dobindită pe par
cursul educației ? Fără doar 
și poate, de la ÎNĂLȚIME — 
inălțime la propriu și la fi
gurat — cele 25 de tinere- 
macaragii sint o ilustrare ad
mirabilă a destinului, absolut 
schimbat, pe care femeia II 
are în societatea socialistă, 
rolul ei in viața socială, in 
dezvoltarea multilaterală a 
societății — cum se arată și 
in proiectul Programului Par
tidului Comunist Român — 
fiind hotăritor : „Partidul a- 
eordă o deosebită prețuire 
canacitătii femeilor, se pre
ocupă de creșterea rolului 
lor în întreaga viață econo- 
mico-socială. Femeile au o 
contribuție esențială în pro
ducția materială și spiritu
ală a societății noastre, in 
întărirea familiei, in dezvol- 
farea națiunii. în menținerea 
tinereții poporului. în creș
terea si educarea tinerei ge
nerații".

• 92 de echipe vor participa 
la preliminariile Turneului olim
pic de fotbal. Din Europa s-au 
înscris 24 de țări, printre care 
și România. Tragerea la sorți 
pentru stabilirea grupelor va 
ivea
Romă. întilnirile de calificare 
vor avea loc în perioada 1 ia
nuarie 1975 — 15 aprilie 1976.

loc la 7 noiembrie, la

După prima manșă

din• Pe patinoarul artificial 
parcul sportiv „23 August" au 
continuat joi meciurile din 
drul „Cupei României" la 
chei pe gheață. iată rezultatele 
înregistrate: Dinamo — Tirnava 
Odorhei 10—0; Steaua — Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc 30—0; 
Sport Club Miercurea Ciuc — 
Agronomia Cluj 7—5; Dunărea 
Galați — A.S.fc. București 3—2.

ca- 
ho-

a
de fotbal

cupelor continentale

Prima manșă a cupelor con
tinentale de fotbal s-a consu
mat fără mari surprize, excep- 
tind eliminarea echipei scoțiene 
Celtic Glasgow. invinsă cu 
2—0 (2—0) de Olimpiakos Pi
reu. după ce în prima partidă 
nu reușise pe teren propriu de- 
cit un rezultat de egalitate. In 
meciul de la Pireu, disputat in 
prezența a 45 000 de spectatori, 
fotbaliștii greci și-au asigurat 
victoria încă din prima repriză, 
prin golurile marcate de Kri- 
tikopoulos și Stavropoulos. Ce
lelalte partide din „Cupa cam
pionilor europeni" au confirmat 
șansele favoriților. valoarea 
unor echipe care vor juca poate 
un rol principal in tururile ur
mătoare : Vjpest Budapesta, 
Anderlecht Bruxelles. Feye- 
noord Rotterdam, în sfirșit F.C. 
Barcelona, care a surclasat cu 
5—0 formația austriacă Voest 
Linz.

în „Cupa cupelor", nimic deo
sebit de semnalat în afara sco
rurilor. uneori astronomice, cu 
care 
rite.

au ciștigat echipele favo- 
Formația olandeză Eindho-

stadionul din Vilabelmiro, 
localitate portuară de lin-

Pe 
mică 
gă Sao Paulo, unde a debutat 
cu 18 ani în urmă, la clubul 
F.C, Santos, căruia i-a fost fidel 
fără întrerupere. Edson Arantes 
do Nascimento-Pele a spus adio 
publicului și sportului care 
l-a făcut celebru. Cotat între 
cei mai valoroși fotbaliști ai 
tuturor timpurilor, pentru in
comparabila sa tehnică și abili
tatea de a inscrie goluri (a 
marcat peste 1 200). Pele s-a 
bucurat de o mare popularitate 
și simpatie pe arenele de fotbal 
din întreaga lume.

în meciul său de adio.

ven a ciștigat cu scorul general 
de 14—0 in întilnirile cu forma
ția irlandeză Ards.

Comentatorii semnalează in
teresul deosebit cu care au 
fost urmărite meciurile din 
„Cupa U.E.F.A.", comportarea 
brină a formațiilor române Di
namo București și Steagul Roșu 
Brașov, ultima reușind perfor
manța. destul de rar întilnită 
pe terenurile de fotbal, de a 
inscrie 3 goluri în ultimele 4 
minute ale partidei. Unica sur
priză in această competiție ar 
fi eliminarea echipei poloneze 
Legia Varșovia, care, pe teren 
propriu, a pierdut cu 0—1 In 
faț.a formației franceze F.C. 
Nantes, după ce primul meci se 
terminase la egalitate : 2—2.
Două formații engleze, Ipswich 
Town și Stoke City, au părăsit 
din primul tur întrecerea, dar 
ele au fost eliminate de valo
roasele echipe olandeze Twente 
Enschede și Ajax Amsterdam. 
O evoluție bună a avut echipa 
Partizan Belgrad, care â învins 
cu 3—0 echipa poloneză Gornik 
Zabrze.

miercuri seara. împotriva echi
pei Ponte Petra (ciștigat de 
Santos cu 2—0), Pele a jucat 
doar 20 de minute, și. copleșit 
de emoție, a luat balonul in 
miini și a îngenunchiat în mij
locul terenului, apoi a părăsit 
arena de joc. în timp ce spec
tatorii fluturau batiste în semn 
de adio. „Am încercat cu dis
perare să nu plîng. dar mi-a 
fost imposibil, a declarat Pele 
reporterilor și suporterilor săi. 
Fotbalul a fost viața mea și 
probabil voi mai juca, dar nu 
in meciuri oficiale, țn orice caz, 
nu mă gîndesc să devin antre-
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EXCURSII DE SEZON PRIN 

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

în lunile octombrie și noiembrie, OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM din întreaga țară oferă un bogat și variat program 
de excursii în cele mai pitorești zone turistice din țară.

Transportul se face cu autocare confortabile, la tarife 
reduse, iar cazarea și masa sînt asigurate în cele mai mo
derne unități hoteliere și de alimentație publică de pe 
traseu.

Toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM organizează 
excursii de scurtă durată pentru petrecerea timpului liber 
la sfîrșit de săptămină, precum și excursii documentare, 
tematice sau profesionale (istorie, geografie, artă etc.), 
pentru soiicitanții din întreprinderi, instituții, școli, facul
tăți etc.

înscrieri la sediile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM și 
agențiile lor din țară și la filialele întreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante din București.

TINERI!
IN CADRUL ACȚIUNII

„TINERILOR, CĂRTI-PRIETENI PENTRU O 
VIATĂ I"

vă puteți procura, la alegere, prin standurile 
de carte din întreprinderi sau instituții, cărți 
politice, tehnice, de informare, beletristice, de 
artă, sport și turism, utile lărgirii orizontului 
politic și ideologic, pregătirii și perfecționării 
profesionale, îmbogățirii culturii generale.

Tinerii care își vor procura - în condiții de 
plată 
puțin
gerea

avantajoase — cărți în valoare de cel 
100 lei vor participa GRATUIT la tra- 
la sorți a tichetelor eliberate.

Vor fi
Pentru informații suplimentare adresați-vâ difuzorilor de 

carte din întreprinderi și instituții.

acordate I 200 premii în cărți.
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spiritul idealurilor păcii și cooperare în Europa ROD AL COLABORĂRII IN DEPLIN CONSENS CU ASPIRAȚIILE

ge- 
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for- 
an- 

pro-
pen- 

liber- 
na- 

cola-

Pe agenda Conferinței a- 
sociațiilor europene pentru 
Națiunile Unite, găzduită de 
Capitala țării noastre, s-au 
aflat, ieri, probleme privind, 
generația tînără. In cadrul 
lucrărilor pe comisii s-a e- 
xaminat punctul intitulat : 
„Intensificarea activității a- 
sociațiilor europene pentru 
Națiunile Unite în vederea 
promovării printre tineri a 
idealurilor de pace, securita
te, respect reciproc. înțele
gere și cooperare internațio
nală*'. Raportul pe aceasta 
temă a fost prezentat de to
varășul Ion Traian Ștefănes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. După ce 
a reliefat rolul pe care 
nerația tînără îl are in 
mea contemporană ca o 
ță activă a progresului, 
gajată în lupta pentru 
funde înnoiri sociale, 
tru o politică nouă de 
tate și egalitate între 
țiuni, de prietenie și
borare fructuoasă intre po- 
poare, pent 'U abolirea de- 
finitivă a politicii imperia
liste de forță, eliminarea 
discriminării rasiale și colo
nialismului, a agresiunii și 
războiului, vorbitorul a sub
liniat că educarea generației 
tinere în spiritul ideilor pă
cii, prieteniei și înțelegerii 
între popoare reprezintă o 
problemă strîns legată de 
viitorul societății omenești, 
în acest sens, dezbaterea și 
adoptarea de către O.N.U. și 
instituțiile sale specializate, 
de către alte organizații in
ternaționale printre care Fe
derația Mondială a Asocia
țiilor pentru Națiunile Uni
te a unor documente pri
vind tineretul relevă preo
cuparea crescindă a Națiuni
lor Unite pentru a multipli
ca legăturile cu tînără gene
rație.

România — tara care ma
nifestă o preocupare profun
dă pentru formarea și edu
carea tineretului — a pre
zentat in cadrul O.N.U. o se
rie de inițiative menite să 
promoveze măsuri eficace in 
direcția cultivării în rîndu- 
rile tinerilor de pretutindeni 
a idealurilor nobile ale păcii 
și conlucrării între popoare, 
inițiative care și-au găsit 
finalizarea în documentele 
adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U. In acest con
text s-a menționat 
tanța pe care o are 
tatea desfășurată de 
țiile naționale pentru
nile Unite și de către orga
nizațiile de tineret din toa
te țările pentru educarea ti
neretului în spiritul ideilor 
păcii, prieteniei și cooperă
rii multilaterale între na
țiuni. Vorbitorul a eviden
țiat, in continuare, preocu
pările esențiale ale organiza
ției de tineret din România 
pe plan internațional, amin
tind numeroasele reuniuni 
pe care le-a inițiat și găzduit 
în anii din urmă.

Reprezentantul român, ex- 
primînd satisfacția pentru

impor- 
activi- 
asocia- 
Națiu-

întărirea legăturilor dintre 
Națiunile Unite și. mișcarea 
internațională de tineret, a 
apreciat că asociațiile euro
pene pentru O.N.U. dispun 
de posibilități reale de a sti
mula și sprijini acțiunile in
ternaționale ale tinerei ge
nerații. menite să ducă la 
dezbaterea, într-un spirit 
constructiv, de egalitate și 
respect mutual, a probleme
lor fundamentale ale con
temporaneității. O mare im
portanță ar avea organizarea 
periodică a Conferinței Mon
diale a Tineretului, realiza
rea unor structuri care să a- 
sigure o legătură permanen
tă între această conferința 
și Națiunile Unite, elabora
rea în cadrul O.N.U. a unei 
Carte a drepturilor și res
ponsabilităților tineretului, 
instituirea unui An Mondial 
al Tineretului, ceea ce ar fi 
de natură să aprofundeze 
conținutul preocunărilor 
O.N.U. privind problemele 
complexe ale tinerei 
rații.

Dezbaterile care au 
au scos în evidență — 
interes pentru extinderea ac
tivităților asociațiilor euro
pene pentru Națiunile Unite 
în direcția promovării în 
rîndurile tinerilor a ideilor 
de pace și înțelegere inter
națională. In acest sens s-au 
pronunțat Anuncjata Koc- 
jan. reprezentanta I.S.M.U.N., 
Dimo Kamburov (Bulgaria), 
dr. Frank Seidel (R.D. Ger
mană). Emilia Kukavica (Iu
goslavia), Dr. Walter Klein 
(R.F. Germania) și alți vor
bitori. Folke Sundman (Fin
landa) a evidențiat colabo
rarea statornicită intre Aso
ciația finlandeză pentru Na
țiunile Unite și organizațiile 
de tineret, precum și preo
cuparea în vederea realizării 
unei structuri noi a mișcării 
de tineret de pe continent 
capabilă să favorizeze con
stant cooperarea intre toți 
tinerii Europei, indiferent de 
orientările lor politice și fi" 
lozofice, în cadrul eforturi
lor pentru realizarea securi
tății europene. Referindu-se 
la sugestiile prezentate de 
delegația română, reprezen
tantul finlandez le-a 
ciat drept extrem de 
ve.

Lucrările comisiei 
desfășurat într-o atmosferă 
constructivă, de dialog sin
cer, deschis.

gene-

urmat 
largul

apre- 
poziti-

s-au

E. O.

Șefii delegațiilor, întruniți în 
cadrul Comitetului de coordona
re al Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa au 
procedat la o analiză retrospec-t 
tivă și la definirea posibilități
lor de accelerare a procesului de 
redactare a documentelor fi
nale, astfel îneît cea de-a doua 
fază să se poată încheia cît mai 
curînd, iar faza a treia să fie 
convocată fără intîrziere.’ In 
acest sens, au luat cuvîntul re-' 
prezentanții Olandei, Angliei, 
Franței, S.U.A., Norvegiei, 
R.F. Germania, R.D. Germane, 
Poloniei și U.R.S.S.. care au evi
dențiat progresele înregistrate 
pină în prezent ca bază pentru 
soluționarea în 
problemelor i 
pensie. Toți vorbitorii au fost 
de acord că obiectivul obține
rii de documente complete, clare 
și precise este preponderent față 
de timpul in care trebuie să 
se încheie conferința. Totodată, 
s-a relevat și faptul că trebuie 
avut in vedere și factorul timp 
și că nu se pot prelungi con
tinuu discuțiile de ordin gene
ral asupra unor chestiuni in 
care pozițiile participanților 
sint clare. S-a făcut apel la vo
ința politică a participanților și 
la realism în negocierea proble-' 
melor mai dificile care au rămas 
de rezolvat, luîndu-se atitudine 
critică față de unele tendințe 
de trenare și aminare a căută
rii de formule acceptabile 
turor.

Luînd cuvîntul în cadrul 
baterilor, șeful delegației 
mâne, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a prezentat poziția con
secventă a țării noastre de a-și 
aduce contribuția pentru obți
nerea de rezultate pozitive în

i continuare a 
rămase în sus-

tu

dez-
ro-

toate cele patru sectoare 
bază ale conferinței : 
cooperare economică, 
culturale și urmări 
nale. Pronunțîndu-se 
celerarea lucrărilor prin renun
țarea la reluarea discuțiilor ge
nerale, ambasadorul român a in
sistat asupra calităților docu
mentelor ce urmează să fie 
semnate la cel mai înalt nivel. 
La convenirea acestor texte, a 
arătat vorbitorul, trebuie să se 
ia in considerație pozițiile tu
turor statelor participante. Pen
tru aceasta este necesar să se 
respecte cu strictețe regulile de 
procedură, care prevăd în mod 
expres participarea tuturor la 
negocieri. A sosit timpul, a 
spus in încheiere reprezentan
tul român, ca toate delegațiile 
să-și concentreze eforturile asu
pra problemelor serioase care 
își așteaptă rezolvarea, evitîn- 
du-se discuțiile de ordin acade
mic, și de multe ori sterile, care 
îngreunează progresul redac
tării.

de
securitate, 
schimburi 
instituțio- 

pentru ac-

ROMANO-ALGERIENE

• ACADEMIA REGALĂ 
DIN STOCKHOLM i-a 
semnat, joi, ca laureați 
Premiului Nobel pentru 
teratură pe anul 1974 
scriitorii suedezi Eyvind 
Johnson și Harry Martinson. 
Eyvind Johnson a fost dis
tins cu acest premiu pentru 
„o artă narativă cu o largă 
viziune istorică și contempo
rană, în serviciul libertății", 
iar Harry Martinson pentru 
„o operă literară care re
flectă și picătura de rouă și 
Cosmosul".

de-
ai

11-
pe

Corespondentul Agerpres, 
Mircea S. Ionescu, transmite : 
Ziarul algerian „El Moudja- 
hid" relevă într-un amplu ar
ticol, însoțit de imagini foto
grafice, marea importanță eco
nomică a barajului „K'Sob“ 
pe care îl înalță în prezent 
specialiștii români și algerieni 
pe valea rîului cu același nu
me, ce străbate întinsele pla
touri agricole ale regiunii 
Setif. „Barajul de la K'Sob, 
scrie ziarul, care face parte 
dintr-un vast program special 
de fertilizare a circa 400 000 
de hectare de pe platourile 
setifiene, va împiedica trans
formarea unei zone semiari- 
de în deșert, fenomen con
statat tot mai pregnant în ul
timii ani, și va asigura, prin 
lacul de acumulare ce se va 
forma, irigarea a peste 13 000 
de hectare".

Date fiind importanța și 
urgența acestei lucrări, care 
necesită turnarea a peste 
55 000 de metri cubi de be
ton armat, constructorii ro
mâni și algerieni au intensifi
cat ritmul activității pe șan
tier, stabilind ca termen de 
dare în funcțiune a barajului 
luna decembrie 1975. Pentru 
grăbirea executării lucrării se 
folosește un procedeu modern 
de pretensionare, experimen
tat în țara noastră, și care 
se dovedește de mare randa
ment.

PE SCURT»PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT

• GUVERNUL militar provi
zoriu din Etiopia va preda pu
terea organelor civile, a arătat 
șeful guvernului, generalul A- 
man Andom, într-o declarație 
făcută presei. El a precizat că 
„militarii se vor retrage în ca
zărmi după formarea unui gu
vern democratic ales după în
făptuirea reformei agrare și 
asigurarea egalității în drepturi 
a tuturor cetățenilor". Generalul 
Andom a spus că în prezent E- 
tiopia se află într-o etapă de 
tranziție, în timpul căreia va fi 
promovată o politică de lichida
re a sărăciei, șomajului, analfa
betismului. Scopul final al miș
cării forțelor armate, a subliniat 
el, este crearea unui sistem de 
conducere cu adevărat democra
tic.

cu misiunea de a forma un nou 
guvern, punind, astfel, capăt 
crizei ministeriale declanșate 
în urmă cu opt zile, prin demi
sia cabinetului precedent, condus 
de premierul Takieddine Solh.

COOPERAREA ECONOMICA
ROMANO-VEST-GERMANÂ
• LA BONN se desfășoară 

lucrările celei de-a doua sesi
uni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-vest- 
germane de colaborare econo
mică, industrială și tehnică.

Au fost discutate noi căi și 
posibilități de extindere a re
lațiilor economice dintre Ro
mânia și Republica Federală 
Germania, de dezvoltare a ac-

FUNDAMENTALE ALE NAȚIUNII ROMANE,
CU INTERESELE GENERALE ALE LUMII
Cuvintarea conducătorului delegației 

României la Adunarea Generală a O. N. U.
In cadrul dezbaterilor Adunării Generale, joi, a luat cuvintul 

ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, conducătorul delegației țării noastre 
actuala sesiune.

După ce s-a referit la profun
dele prefaceri structurale sur
venite în cei 30 de ani care au 
trecut de la eliberarea țării noas
tre de sub dominația fascistă, 
vorbitorul a relevat :

„în deplină concordanță_ ______ 1I1Z1! I-X_ _____ •!

la.

tivității de cooperare econo
mică, industrială și tehnică, 
inclusiv pe terțe piețe.

CUTREMURE ÎN PERU

• GUVERNUL PERUAN 
decretat starea de urgență 
zonele afectate de cutremurele 
care au avut loc, joi, în Peru
— anunță agenția Fiance Presse, 
citind un comunicat al postului 
dc radio „Caracol" din Bogota, 
care a primit o comunicare te
lefonică din Lima. Primele con
statări neoficiale ale consecin
țelor cutremurelor relevă iden
tificarea a 32 de morți, a unui 
număr de răniți și a unor im
portante daune materiale, in o- 
rașele Canete — cel mai afectat
— Lima, Callao și Trujillo.

a 
in

DEMISIA GUVERNULUI 
ITALIAN

• GUVERNUL ITALIAN, con
dus de Mariano Rumor, a de
misionat joi seara. Hotărîrea în 
acest sens a fost luată în cadrul 
unei reuniuni a cabinetului, 
desfășurată în cursul după- 
amiezii. Mariano Rumor a con
vocat această reuniune după ce, 
în prealabil, se consultase suc
cesiv cu liderii partidelor coali
ției de centru-stînga, democrat- 
creștin, socialist și socialist- 
democratic, precum și cu cei ai 
Partidului Republican care spri
jinea guvernul din exterior.

• După intense consultări cu 
liderii principalelor partide po
litice din țară, șeful statului 
libanez, Suleiman Frangieh, l-a 
însărcinat, joi, pe Saeb Salam

17 noiembrie

O plimbare prin 
Berlin, capitala R. D. 
Germane, pare să fie 
mai degrabă potrivită 
pentru curiozitatea 
noului venit. Și, totuși, 
poți constata ușor că 
imaginea străzilor, car
tierelor, a celor 8 ra
ioane administrative 
ale sale nu scapă nici 
o clipă atenției gene
rale, de la copiii de 
școală și pină Ia berli- 
nezul cărunt. Turul cu 
autocarul începe și 
sfîrșește in fața hote
lului Berolina. Mo
mentele destul de 
frecvente în care oa
menii ies Ia balcoane
le apartamentelor sau 
pe terasele blocurilor 
din Leipzigerstrasșe, 
aglomerația datorită 
căreia ești adeseori 
nevoit să amîni de pe 
o zi pe alta ascensiu
nea in Turnul televi
ziunii te fac să în
țelegi că există un 
motiv serios al acestei 
persuasiuni asupra u- 
nuia și aceluiași su
biect — străzile ora
șului.

După aproape trei 
decenii de la încheie
rea războiului, Berli
nul mai păstrează in
tr-un loc sau altul zi
duri afumate. Pe ac
tualul teritoriu al ca
pitalei R. D. Germane 
existau, in 1939, apro
ximativ 660 000 locuin
țe. In 1915, multe din
tre acestea erau dis
truse in totalitate. La 
sfirșitul anului trecut, 
statisticile consemnau 
construcția a 
de apartamente 
modernizarea 
35 000.

Datele atestă 
că odată cu încheierea 
cincinalului trecut, 
pentru 4 milioane de 
locuitori ai republicii 

privința 
locuit se 
Actualul 
prevede 

reamena- 
transformarea.

altor

situația in 
condițiilor de 
ameliorase, 
plan cincinal 
construirea, 
jarea,
modernizarea 
”00 000 de locuințe, ur-

122 350 
noi și 
altor

faptul

mind ca pină in 1990 
o ultimă tranșă de 3 
milioane apartamente 
construite sau moder
nizate să contribuie la 
rezolvarea radicală a 
neajunsurilor din acest 
domeniu. Aceasta pre
supune. dincolo

publice diverse, de să
nătate), crearea de 
drumuri, instalarea 
conductelor de apă, 
canalizare, gaze, ca
bluri electrice și de 
telecomunicații, spații 
verzi, spații rezervate 
pietonilor, opere de

berii ne ză
Prin telefon de la trimisul nostru

efortul material și fi
nanciar considerabil 
al statului — circa 200 
miliarde de mărci — 
aplicarea unor soluții 
constructive ingenioa
se pentru înzestrarea 
cartierelor rezidenția
le cu instituțiile social- 
culturale indispensa
bile (creșe, școli, rețe
le comerciale, servicii

artă plastică ș.a.m.d. 
în sensul acesta, Ber
linul oferă cîteva re
zolvări arhitecturale 
atrăgătoare în cadrul 
cărora Alexanderplatz 
— „Alex" cum i se 
zice aici — ca centru 
civic înzestrat cu tră
sături specifice unei 
asemenea funcțiuni, 
ocupă un loc privile-

giat. Bulevardele care 
pornesc de aici sau sint 
situate in imediata sa 
vecinătate, arterele 
vechi, împreună cu zo
nele noi de locuințe, 
dinspre Mollstrassc și 
Weissensee, edificiile 
istorice de pe Unter 
den Linden sau din 
Insula Muzeelor, Uni
versitatea Humboldt, 
actuala Bibliotecă de 
stat, Opern-cafe, Altes 
Palais, muzeul Bode, 
Dom-ul etc., ca și ce
lelalte apărute in ul
timii ani, hotelul 
„Stadt Berlin", Sa
la congreselor. Casa 
corpului didactic, cine
matografele Cosmos și 
Internațional, Biroul 
Național de Turism 
din aleea Karl Marx, 
clădirile cu 
mente din 
zonă încearcă 
pună prin 
funcționale o 
in pofida 
de principii care se
pară stilurile arhitec- 
ților.

Berlinezul urcă, 
deseori, cu plăcere in 
Turnul televiziunii. La 
picioarele sale se des
fășoară timp de 60 de 
minute ghirlandele a- 
prinse, roșii, galbene 
și albastre ale străzi
lor împodobite sărbă
torește, întrerupte de 
petele mari de negru 
ale grădinilor și parcu
rilor. EI vede clădirea 
Universității și fîntîna 
arteziană din Alexan
derplatz, închipuind 
un mănunchi de trep
te. De la 200 de metri 
înălțime, berlinezul 
caută cu răbdare să-și 
identifice mai cu sea
mă locuința, una prin
tre celelalte mii de 
locuințe, date mai de 
mult sau abia de cu- 
rind in folosință, tăcu
tă, clipind 
răspindind 
încredere.

Alegerile pentru noul parla
ment însărcinat cu revizuirea 
Constituției in Grecia — prime
le din ultimii zece ani — vor 
avea loc la 17 noiembrie. Data 
a fost hotărîtă și anunțată ofi
cial după o ședință a guvernu
lui grec, întrunit miercuri sea
ra, sub conducerea premierului 
Constantin Caramanlis.

în cadrul dezbaterilor s-a a- 
doptat un act constituțional care 
stabilește că forma de stat a 
Greciei — monarhie sau repu
blică — va fi hotărîtă printr-un 
referendum, a cărui dată va fi 
stabilită în termen de 15 zile 
după alegeri și se va desfășura

cel mult 30 de zile după a- 
nunțare.

De asemenea, Consiliul de 
Miniștri a aprobat expunerea 
ministrului justiției asupra unui 
alt act constituțional privind 
stabilirea competențelor pentru 
judecarea delictelor politice le
gate de impunerea regimului 
militar de la 21 aprilie 1967. 
Prin aceșt act, delictele politice 
ale regimului dictatorial sint 
supuse competenței Curții de 
Apel a orașului Atena. Un co
municat oficial, dat publicității 
în cursul nopții de miercuri 
spre joi, precizează că aceste 
delicte nu au fost incluse în 
amnistia acordată de guvernul 
Caramanlis la 24 iulie a.c.

MIRCEA

aparta- 
aceeași 

să com- 
calități 
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diversității

prietenos, 
siguranță și

TACCIU

Berlin, 3 octombrie

• Un medic elvețian, Serge Neukomm, de la Universitatea din 
Lausanne, a pus la punct un procedeu care permite reducerea cu 
cel puțin 50 la sută a conținutului de substanțe cancerigene din 
tutun, fără a-i altera gustul sau aroma. Noul procedeu, care ur
mează a fi prezentat la sfîrșitul lunii la cel de-al 11-lea Congres 
internațional pentru problemele cancerului de la Florența, a fost 
testat cu succes de către serviciul federal al igienei publice din 
Elveția. • Constructorii de automobile francezi au dat publici
tății un comunicat în care subliniază decizia lor de a orienta 
producția spre modele mai economice, pentru a se face față 
concurenței, precum și în vederea economisirii energiei • Deși 
nu măsura decît 50 de centimetri lungime, un „șarpe de bana
nier" a dat nu puține emoții călătorilor și funcționarilor de pe 
aeroportul Orly, de lingă Paris, în dimineața zilei de miercuri. 
Pompierilor de pe aeroport le-au trebuit mai multe ore de cer
cetări minuțioase pentru a descoperi mica vietate verde a cărei 
mușcătură este vătămătoare. Șarpele fusese zărit de către un hamal 
pe aeroportul din Tel-Aviv, la bordtd unui Boeing 747 care sosea 
din Bangkok. Alertate, autoritățile de la Orly au declanșat cău
tarea. Pînă la urmă, găsit pe un transformator electric, șarpele a 
fost vîrît într-un sac și încredințat unei... grădini zoologice. • Ko
blenz (DaD), o nouă piatră de construcție, realizată de inginerul 
Franz Hinse din Koblenz (R.F.G ), a trecut cu succes primul exa
men practic. Inspirată de jocurile de cuburi pentru copii, metoda 
îmbină avantajele ziditului convențional cu cele ale unor tehnolo
gii avansate. Piatra, din beton ușor, este prevăzută cu canale 
orizontale și verticale, remarci nd u-se, după opinia specialiștilor, 
printr-o extraordinară precizie dimensională. • Recent a fost 
autentificat un cap de Christ, ca aparținînd lui Michelangelo și 
făcînd parte din prima versiune a celebrei „Pieta Rondanini". Ex- 
perții evaluează această operă de artă la peste un miliard de 
lire italiene. Ea a fost transportată clandestin în Elveția, în apri
lie, anul trecut • Paul Rembaut, specialist la N.A.S.A., a declarat, 
în cadrul unui simpozion pe teme aerospațiale organizat la Bos
ton, că alimentarea unui astronaut în spațiu costă, în medie, 
150 de dolari pe zi. Rembaut și-a exprimat părerea că cercetările 
întreprinse pentru crearea hranei adecvate astronauților contribuie 
și la diversificarea alimentelor destinate publicului larg. • Primii 
schiori din acest sezon și-au făcut apariția în Alpii Bavarezi, unde 
a nins zilele acestea. Pe Zugspitze, cel mai înalt vîrf din R.F.G., 
stratul de zăpadă a depășit 1,5 m. Și în zonele situate la o alti
tudine mai mică zăpada a acoperit florile, iar temperatura a 
scăzut puternic • Lui Edward Heath, liderul conservator bri
tanic, celibatar convins, o agenție matrimonială i-a găsit soția 
ideală cu ajutorul unui... ordinator căruia i s-a încredințat ecuația 
personală a lui E. H. Înaltă, brună și foarte frumoasă — posibila 
soție are 48 de ani, este contesă și... cîntă la pian. Fostul prim- 
ministru conservator a mărturisit într-un interviu televizat că 
regretă de a nu fi fost niciodată căsătorit.

, In deplină concordanță cu 
noile realități istorice naționale 
și sociale, activitatea internațio
nală a României a dobîndit con
tururi și dimensiuni noi, atri
butele politicii unui stat socia
list independent și suveran. Ea 
exprimă aspirațiile și năzuințe
le fundamentale ale națiunii ro
mâne. care se află în deplină ar
monie cu interesele generale ale 
progresului și păcii, ale înțele
gerii și colaborării strînse între 
toate statele lumii.

în acest spirit, România dez
voltă și adîncește relațiile cu 
toate statele socialiste, acționea
ză pentru amplificarea raportu
rilor cu țările în curs de dez
voltare, cu statele care luptă 
pentru dezvoltarea lor indepen
dentă. Totodată, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, sta
tul nostru promovează coope
rarea în interes reciproc cu ță
rile capitaliste dezvoltate.

La baza relațiilor sale inter
naționale, România așează în 
mod ferm principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța in ra
porturile interstatale".

Subliniind „voința popoarelor 
de a trăi în pace și liniște, de 
a fi pe deplin stăpine pe soarta 
lor, de a lichida o dată pentru 
totdeauna imperialismul, colo
nialismul, neocolonialismul, po
litica de forță sau dictat", vor
bitorul a spus :

„în ultima vreme, comunitatea 
internațională a început să a- 
bordeze tot mai frecvent, de o 
manieră sistematică și intr-un 
spirit de cooperare, probleme 
mari ale prezentului și viitorului 
său. Au fost și vor fi întrunite 
conferințe internaționale care 
au discutat și vor discuta des
pre : energie, mediul înconjură
tor, populație, hrană, dreptul 
mării, dezvoltare industrială, 
știință și tehnologie. în fond, 
acestea sint aspecte ale unui 
fenomen care se află la ordinea 
zilei pentru toți : dezvoltarea.

îmi revine onoarea să reamin
tesc Adunării Generale vibran
tul apel adresat de președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, la sesiunea 
jubiliară a Marii Adunări Na
ționale consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă :

„Ne adresăm tuturor guverne
lor și popoarelor de a acționa 
împreună, de a conlucra activ 
pentru promovarea unei politici 
de destindere în lume, pentru 
democratizarea profundă a re
lațiilor internaționale actuale.

Să colaborăm intens pentru a 
găsi soluții politice unanim ac
ceptabile tuturor problemelor 
care confruntă omenirea de as
tăzi pentru a face să triumfe 
în raporturile internaționale ra
țiunea și echitatea, pentru a 
evita noi confruntări armate, 
pentru a apăra cu toată ener
gia viața și munca liberă a tu
turor popoarelor".

Arătind că, în prezent, 
lume se conturează un 
nou spre destindere, ministrul 
român a exprimat regretul că, 
din păcate, acest curs nu a de
venit ireversibil. Evenimente 
din ultimele luni — a spus el
— ne-au adus încă o dată amin
te că in lumea aceasta mai e- 
xistă forțe care se opun păcii, 
destinderii și colaborării și că 
în consecință trebuie să activăm 
continuu pentru a face ca po
litica de pace și înțelegere intre 
popoare să triumfe.

Salvgardarea păcii, bun su
prem comun al întregii omeniri, 
este indisolubil legată de înfăp
tuirea dezarmării generale și, in 
primul rind, a celei nucleare. 
Forțele progresiste, toate po
poarele trebuie să-și unească e- 
forturile și să acționeze ener
gic pentru a determina trece
rea la infăptuirea unei politici 
cu adevărat noi în domeniul 
dezarmării, a unor măsuri reale 
de dezarmare. Guvernul român 
se pronunță pentru adoptarea 
unor măsuri concrete de oprire 
a cursei înarmărilor, de reduce
re a bugetelor militare și a tru
pelor, de lichidare a bazelor mi
litare, a blocurilor militare, de 
adoptare de către toate statele 
a unor angajamente solemne 
care să pună capăt oricărei a- 
gresiuni sau arpestec în trebu
rile altor state. După părerea 
noastră, numai pe calea încetă
rii producției de arme nuclea
re și trecerii — pe baza unor 
înțelegeri corespunzătoare — la 
distrugerea stocurilor existente 
va putea fi oprită proliferarea 
armelor atomice.

în acest ultim sfert de veac
— a continuat ministrul român
— ne revine nouă, tuturor mem
brilor Națiunilor Unite, să în
treprindem pași hotărîți pe ca
lea instaurării unor relații noi 
intre toate popoarele lumii, în 
realizarea unei ordini economi
ce și politice noi pe arena inter
națională. în acest fel, am acționa 
în concordanță cu aspirațiile vi
tale ale tuturor popoarelor pen
tru lichidarea deplină a vechii 
politici imperialiste de forță și 
dictat, a colonialismului și neo- 
colonialismului. a oricăror for
me de amestec și presiuni.

Viața demonstrează că astăzi 
marile probleme care confruntă

în
curs

comunitatea internațională 
mai pot fi soluționate ' 
grup restrîns de state, 
unor soluții echitabile 
nice impun participarea 
cior de egalitate a tuturor sta
telor interesate, determină creș
terea rolului țărilor mici și mij
locii în viața'internațională".

Subliniind necesitatea strin
gentă a realizării unei noi or
dini economice internaționale, 
vorbitorul a spus : „Experiența 
istorică arată că există o strîn- 
să unitate dialectică între dez
voltarea unei economii proprii 
și realizarea unei reale suvera
nități naționale. Munca fiecărei 
națiuni a fost și rămîne facto
rul primordial de care depind 
în ultimă instanță dezvoltarea 
țarii, progresul ei economic 
social. Hotărîtor este modul în 
care fiecare popor reușește 
valorifice prin muncă resursele 
naționale.

In vederea progresului mai 
rapid al țărilor în curs de dez
voltare, este necesar să se acțio
neze cu mai 
pentru așezarea 
țările dezvoltate 
de dezvoltare pe 
tabile.

România — ea
curs de dezvoltare — amplifică 
și diversifică raporturile sale e- 
conomice cu celelalte state în 
curs de dezvoltare. Acțiunile 
politice ale conducerii statului 
nostru, numeroasele vizite ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în țări în curs de dezvoltare de 
pe toate continentele și acordu
rile economice încheiate în ul
timii ani pun accentul pe utili
zarea superioară a resurselor 
materiale și umane, atît ale 
României, cit și ale acestor țări, 
contribuie la formarea cadrelor 
din statele respective, răspund 
intereselor reciproce de dezvol
tare a industriei, agriculturii și 
altor ramuri economice în ve
derea accelerării progresului lor 
economico-social.

Edificarea unor relații inter
naționale economice și politice 
de tip nou — a declarat minis
trul român — presupune perfec
ționarea cadrului de participare 
și de acțiune a statelor la viața 
internațională, un rol tot mai 
important revenind O.N.U.

România a propus ca Aduna
rea Generală să examineze mo
dalitățile de întărire a eficien
ței și capacității de acțiune a 
organizației, astfel incit aceasta 
să reflecte noile realități social- 
politice din lume, să corespun
dă tendințelor de democratizare 
a vieții internaționale. în for
mularea acestei propuneri, gu
vernul român a pornit de la 
premisa că interesul major al 
tuturor națiunilor de a găsi so
luții juste și viabile pentru ma
rile probleme care confruntă 
omenirea impune crearea condi
țiilor ca O.N.U. să fie în mă
sură să-și exercite cu adevărat 
funcțiunile și răspunderile în
credințate prin Cartă.

Adunarea Generală are dato
ria de a cerceta cu toată aten
ția și răspunderea și într-o lar
gă viziune căile de asigurare a 
aplicării prevederilor Cartei și 
de folosire a mijloacelor și me
todelor pe care Carta ni le pune 
la dispoziție, în special în ce 
privește prevenirea și reglemen
tarea pașnică a conflictelor, 
afirmarea procesului de demo
cratizare a relațiilor internațio
nale, dezvoltarea unei cooperări 
largi, pe baze egale, între toate 
națiunile.

Delegația română apreciază 
pozitiv desfășurarea și rezulta
tele sesiunii extraordinare a A- 
dunării Generale privind mate
riile prime și dezvoltarea și se 
pronunță pentru transpunerea 
în practica relațiilor dintre 
toate statele a principiilor con
sfințite în „Declarația asupra in
staurării unei noi ordini econo
mice internaționale", pentru tra
ducerea în fapte a „Programu
lui de acțiune".

Adoptarea în cursul prezentei 
sesiuni a Cartei drepturilor și 
obligațiilor economice ale state
lor va constitui încă un pas în 
direcția asigurării cadrului prin
cipial al raporturilor intersta
tale pe târîm economic.

Prin aceeași prismă privim 
recenta Conferință mondială a 
populației, organizată de către 
O.N.U., pe care poporul român 
a avut onoarea să o găzduiască 
la București. O deosebită sem
nificație prezintă în viziunea 
noastră documentul programa
tic „Pentru o lume mai dreap
tă", adoptat cu acest prilej, care 
consacră încă o dată atașamen
tul comunității internaționale la 
idealurile unei lumi noi, mai 
bune.

Convins de rolul științei și 
tehnologiei moderne în pro
cesul dezvoltării, guvernul ro
mân se pronunță în favoarea 
convocării unei conferințe a 
Națiunilor Unite pentru știință 
și tehnologie și are în 
inițierea de • 
acest sens".

Abordînd, 
rie de alte 
care preocupă guvernul și 'po
porul român, vorbitorul a ară
tat: „Un rol important în dez
voltarea cursului spre destin
dere în lume îl au eforturile 
pentru edificarea securității și 
cooperării în Europa. Guvernul 
român apreciază că rezultatele 
obținute pînă acum creează 
condiții pentru încheierea cu 
succes a fazei de elaborare a 
documentelor și ținerea, cît mai

nu 
unde 

Găsirea 
și trai- 
pe pi-

Și

sa

multă fermitate 
relațiilor între 
și cele în curs 
principii echi-

însăși o tară în

vedere
acțiuni practice în

in continuare, o se- 
probleme majore

curînd, a cele, de a treia faze 
a conferinței, la cel mai înalț 
nivel. Documentele ce vor fi 
adoptate cu acest prilej trebuie 
să ducă la definirea 
principii ale relațiilor 
statele europene, să 
calea colaborării pașnice multi
laterale între 
continentului, 
cărei națiuni garanții 
triva oricăror acte de 
a forței sau amenințării cu 
ța și ingerințe în afacerile 
interne, să-i permită să se 
volte liber și nestingherit.

în cadrul acestui proces 
reașezare pe baze noi a rapor
turilor interstatale în Europa, 
România va continua să acțio
neze pentru colaborarea multi
laterală între țările balcanice, 
astfel îneît Balcanii să devină o 
zonă fără arme nucleare și baze 
militare străine, într-o regiune 
a păcii și cooperării.

Ne pronunțăm, în același 
timp, pentru transformarea^ Mă
rii Mediterane într-o zonă a 
păcii și cooperării internațio
nale",

Salutînd momentul calitativ 
nou intervenit în lupta pentru 
lichidarea ultimelor vestigii ale 
sistemului de dominație co
lonială, și anume începere? 
procesului de destrămare a ci
tadelei colonialismului. Africa 
Australă — vorbitorul a decla
rat că „România se ridică ho- 
tărit împotriva oricărei forme 
de colonialism și neocolonialism, 
de dominație străină, condamnă 
in mod energic regimurile mino
ritare, anacronice din Africa de 
Sud și Rhodesia, politica de dis
criminare rasială și apartheid.

Pentru atingerea obiectivului 
lichidării depline a colonialis
mului — a arătat el — consi
derăm ca deosebit de actuală șl 
importantă intensificarea efor
turilor pentru lărgirea recunoaș
terii internaționale a mișcărilor 
de eliberare națională, asigura
rea participării reprezentanților 
lor la toate activitățile organi
zației noastre pentru care ele 
manifestă interes.

întîlnirile frecvente și discu
țiile fructuoase pe care președin
tele Nicolae Ceaușescu le are cu 
conducătorii mișcărilor de eli
berare națională, consacră, prin 
valoarea recunoscută a contac
telor directe, la nivel înalt, în 
raporturile internaționale, trăi
nicia și profunzimea sentimen
telor de solidaritate ale poporu
lui român cu lupta lor dreaptă 
pentru independența națională".

Abordînd problema Orientului 
Apropiat, vorbitorul a subliniat 
că, pentru realizarea unei soluții 
juste și trainice, „trebuie să se 
pornească de la retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, de la recunoaște
rea dreptului la existență și 
dezvoltare independentă a tutu
ror statelor din zonă, a dreptu
lui poporului palestinian la au
todeterminare, inclusiv la crea
rea unui stat palestinian inde
pendent și recunoașterea aces
tuia pe plan internațional, ținin- 
du-se seama de rezoluțiile per
tinente adoptate în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite. Așa 
cum guvernul român a subliniat 
în repetate rinduri, fără rezol
varea corespunzătoare a proble
mei palestiniene nu se poate a- 
junge la reglementarea trainică 
a situației din 
piat".

România — a — -------------
în continuare — se pronunță cu 
fermitate pentru respectarea in
dependenței, suveranității și in
tegrității teritoriale a Ciprului, 
pentru retragerea trupelor stră
ine, pentru soluționarea proble
melor acestei țări prin mijloace 
politice.

în ceea ce privește problema 
coreeană, Organizația Națiunilor 
Unite are, după părerea noastră, 
obligația morală de a contribui 
la stimularea procesului pozitiv 
declanșat ca urmare a inițiati
velor politice și eforturilor per
severente ale R. P. D. Coreene. 
Hotărind la sesiunea precedentă 
desființarea „Comisiei pentru 
reunificarea și refacerea Coreei", 
Adunarea Generală a făcut deja 
un prim pas în această direcție. 
Se impune continuarea cu curaj 
a procesului început, acționîn- 
du-se pentru retragerea tuturor 
trupelor străine staționate în 
Coreea de Sud sub drapelul 
Națiunilor Unite.

România se situează alături de 
poporul cambodgian in lupta sa 
justă pentru eliberare naționa
lă, pentru dezvoltare, indepen
dență, potrivit aspirațiilor națio
nale, fără nici un amestec din 
afară. Considerăm că este da
toria Națiunilor Unite să țină 
seama de realitățile existente 
în această țară, de situația de 
drept și de fapt din Cambodgia, 
procedind neintirziat la resta
bilirea în cadrul O.N.U. a drep- 
turilor legitime ale Guvernului 
Regal de Unitate Națională, con
dus de șeful statului cambod
gian, Norodom Sianuk.

Deplin solidari 
dreaptă a poporului 
poporul și guvernul 
sprijinit întotdeauna 
ral lupta eroică a 
Democrate Vietnam 
nulul Revoluționar ------
al Republicii Vietnamului 
Sud și au salutat cu satisfacție 
încetarea războiului și încheie
rea acordurilor de pace de la 
Paris.

în încheiere, vorbitorul a sub
liniat că actuala sesiune tre
buie să marcheze în istoria 
O.N.U. un important pas înainte 
în găsirea de soluții pentru pro
blemele cu care este confrun
tată comunitatea internațională, 
în special eliminarea forței și 
amenințării cu forța, a războiu
lui.
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