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RESURSELE ENERGETICE
Șl MATERIILE PRIME
SUPERIOR GOSPODĂRITE!
CHIBZUINȚĂ - COROLARUL La Combinatul siderurgic Galați I. R. E. Ploiești

Prezentarea scrisorilor de acreditare
președintelui Republicii Socialiste România, 

’ tovarășul NICOLAE CEAUSESCU
9 9

• Ambasadorul Republicii Federative a Braziliei

NECESAR AL HĂRNICIEI Pe chemarea
la întrecere

• DIN BUCĂȚI INUTILIZABILE - BARE LUNGI DE OTEL.
• O ZI PE LUNĂ SE LUCREAZĂ CU CIMENT ECONOMISIT.
• ...Șl O LUNA PE AN CU ENERGIE ELECTRICĂ ECONOMISITĂ.

Tinerii de la Întreprinderea de 
materiale de construcții Bîrcea 
se remarcă nu numai prin hăr
nicie, ci și printr-un pronunțat 
spirit gospodăresc. Materiile pri
me, materialele, combustibilul și 
energia electrică sînt drămuite cu 
grijă, pentru a se evita orice fel 
de risipă, orice consum inutil. As
pecte care pină nu de mult tre
ceau neobservate sau nu erau 
luate în seamă oferă acum 
prilejul unor reflecții pro
funde, constituie o preocu
pare majoră a conducerii în
treprinderii, organizațiilor de 
partid și U.T.C. La secția de ar
mături metalice, capetele de oțel- 
beton care rămîn după debitare 
nu se mai aruncă la fier vechi ca 
altădată. Uteciștii Mircea Lazăr, 
loan Haiduc. Bujorel Munteanu 
și alții le adună cu grijă și le 
folosesc la realizarea unor sorti-

Cînd

kilowați. Apelînd din nou la com
parații rezultă că ea poate asi
gura funcționarea întreprinderii 
la sarcină maximă timp de o 
lună.

AL. BĂLGRADEAN

uteciștii au așternut 
sigiliul faptei

Ca urmare a măsurilor adoptate în ultima 
perioadă, consumul de energie electrică 
prevăzut în planul cincinal pentru anul 1974 
a fost redus cu 4 miliarde kWh iar cel de

Energia electrică 
rațional utilizată

De cîteva luni de zile întreprinderea de re
țele electrice Ploiești lucrează în contul anului 
1976. Estimativ, producția globală ce se va 
realiza în acest an peste sarcinile cincinalu
lui va depăși 28 de milioane lei. Se vor a- 
dăuga noi rezultate în contul economiei de e- 
nergie electrică.

în urmă cu un an. aici a fost lansată ini
țiativa „Fiecare tinăr, un promotor activ al 
economisirii de energie electrică", preluată 
de numeroase alte colective. „Ne-am ocupat

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a lll-a)

Miercuri, 6 noiembrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, a primit, la 
Palatul Consiliului de Stat, pe 
Paulo Braz Pinto da Silva, 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii

Federative a Braziliei în țara 
noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Braziliei au rostit scurte 
alocuțiuni.

După primirea scrisorilor, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială, priete-

nească cu ambasadorul Repu
blicii Federative a Braziliei 
Paulo Braz Pinto da Silva.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și Ia convorbire au 
participat Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne.

• Ambasadorul Republicii Elene
în ziua de 6 noiembrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe 
Dimitrie Papadakis care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Elene în țara 
noastră;

Cu acest .prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Greciei au rostit scurte 
alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială,

prietenească cp 
Republicii Elene, 
padakis.

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

ambasadorul 
Dimitrie Pa-

prezentării

folosesc la realizarea unor 
mente de dimensiuni mici, 
nu pot fi totuși utilizate dato
rită dimensiunilor lor prea re
duse, cupoanele sînt sudate cap 
la cap și transformate în bare 
de oțel, bune pentru a arma pro
dusele de anvergură ale fabricii. 
Rezultatul inițiativei este eloc
vent : 25 tone de oțel-beton eco
nomisit în fiecare lună.

La secția „Premo", tînărul 
maistru Nicolae Bozdoc repetă 
într-un fel acțiunea uteciștilor de 
la armături. Deosebirea este doar 
că el recuperează torcret, adică 
beton de calitate superioară care 
rămîne în urma finisării tuburi
lor. Cel puțin 10 tone de torcret 
trec zilnic prin mina oamenilor 
săi, mulți dintre ei tineri, meta- 
morfozîndu-se într-o sumedenie 
de produse netipizate cum sînt: 
baiandruci, plăci, stîlpi, dale, bor
duri, panouri mici etc. deosebit 
de apreciate de către beneficiari 
pentru calitatea lor.

— Cantitatea de ciment recu
perată într-o lună, ne informează 
maistrul Bozdoc, se ridică la 125 
tone. Altfel spus, întreprinderea 
noastră lucrează o zi pe lună cu 
ciment economisit, finalizînd ast
fel una dintre valoroasele iniția
tive lansate de organizația U.T.C. 
la începutul anului.

Vorbind de inițiative, trebuie 
să consemnăm încă una — refe
ritoare la economisirea energiei 
electrice și a combustibilului. In 
esență 
„nici 
tineri 
gol, nici 
folosească materii supradimen
sionate". In acest scop, prin ac
tivitatea plină de abnegație a ti
nerilor electricieni, printre care 
s-au evidențiat Virgil David, Ion 
Oprea și alții au fost schimbate 
motoarele de putere mare cu 
altele de putere mai mică — fără 
însă ca randamentul utilajelor să 
scadă — măsură care a condus 
numai în primele nouă luni ale 
anului la reducerea consumului 
de energie electrică cu 265 000

ea
un
să nu funcționeze în

sună cam așa: 
utilaj deservit de

o mașină să nu

(Continuare tn pas. a Ul-a)

PENTRU TINERET

de MIHAI STOIAN

ÎNSEMNĂRI

FORMAȚIILOR ARTISTICE 

ALE TINERETULUI-UN REPERTORIU
județele tării la cota marilor înnoiri

CONSTANTIN DUMITRU

CAPITALA POATE
AVEA MAI MULTE

CORURI

ALINA POPOVICIFoto: O. PLECAN
(Continuare în pag. a Il-a)sfeclei de

TELEGRAMĂ

Craiova, la cota anului 1974, este un o- 
raș în plină dezvoltare, desăvirșindu-și li
niile de așezare urbană modernă. Stau 
mărturie și aceste imagini fotografice în- 
fâțișînd, prima, piața gării complet restruc
turată. după o inspirată arhitectură și cea 
de a doua, una din preocupările cele mai 
acute de pregătire a forței calificate (ate
lier al Grupului școlar Electroputere) pen
tru noile obiective economice sau pentru 
cele existente, supuse și ele transformări
lor înnoitoare.

re- 
re- 

condi-

kilowatul
Imaginați-vă o uriașă 

Ioană de 1 000 (una mie) 
tractoare, înșirate in curtea 
întreprinderii brașovene. De 
fapt, spunind ,,imaginați-vă“ 
am greșit, căci nimic nu-i 
mai real decît numărul a- 
cesta : echivalentul a 1 000 de 
tractoare reprezintă economi
ile dc metal obținute aici in

actualul cincinal. Desigur, 
realizarea muncitorilor, ingi
nerilor 
Brașov 
primul 
energice de îmbunătățire 
tehnologiilor de 
inițiate mai de mult, 
au fost reproiectate o 
rie de repere și subansam- 
ble, apelîndu-se și la croirea 
combinată etc., astfel incit 
atunci cînd tractorul iese pe 
poarta uzinei, să poți spune, 
cu toată gura și cu conștiința

(Continuare în pag. a Il-a)

și tehnicienilor din 
își are sursa, în 
rînd, în măsurile 

a 
fabricație, 

cind 
se-

IN CAMPANIA AGRICOLA

Paralel cu lucrările de. recoltare, arăturile pentru semănăturile de 
primăvară se desfășoară din plin.
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ALE UTECIȘTILOR
J

Forțe sporite 
la recoltatul

Ieri s-a lucrat intens la 
coltat. Timpul a permis 
luarea operațiunilor în 
țiuni normale. A fost o mobi
lizare generală a oamenilor și 
mijloacelor de transport, s-au 
obținut rezultate bune. S-a în
cercat totul pentru reducerea 
restanțelor provocate de vremea 
nefavorabilă a ultimelor zile.

Paralel cu culesul porumbu
lui, depozitatul finului,' arat, 
treieratul orezului/ însilozări 
și alte lucrări de sezon, în ju
dețul Dolj s-a acordat o aten
ție deosebită recoltării sfeclei 
de-zahăr. De pe toate supra
fețele cultivate cu sfeclă,

pină ieri nerecoltate — 
2 500 hectare — s-a ridi- 
producție mare, dirijată 
bazele de recepție și 
Fabrica de zahăr de 

ne spu-

mase 
circa 
cat o 
spre 
către
la Podari. Așa cum 
nea tovarășul inginer Nicolae 
Neamu, de la unitatea respec
tivă, aprovizionarea s-a făcut 
corespunzător, fabrica a funcțio
nat la capacitatea normală, s-au 
completat rezervele de materie 
primă. Era încă un argument al 
efortului oamenilor de pe 
ogoare, efort pe care l-am în- 
tilnit multiplicat- în nenumărate 
imagini pe tarlalele 'consiliilor 
intercooperatiste Bîrca, Catahe, ; 
Poiana Mare, Ghidici, Amă- 
răști, Cetate, Băilești, acolo 
unde, de fapt, au rămas de re-

R. VASILE
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și to
varășul MANEA MANESCU, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România. au 
trimis tovarășului LEONID ILICI BREJNEV, 
secretar generai al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, tovarășului 
NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNII, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste, și tovarășu
lui ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, următoarea tele
gramă :

Timp de o săptămînă, cluburile tineretului din 
Capitală au găzduit cea de a doua ediție a Festi
valului artei și culturii tineretului bucureștean. 
„Vedem acest festival — trecere în revistă, sub
linia tovarășul Marin Vladimir, secretar al Co
mitetului municipal București al U.T.C., nu ca 
pe un prilej de etalare festivă. Noi îl considerăm 
un instrument de lucru, o modalitate de verifi
care a calității muncii noastre în vederea per
fectării activității .ulterioare. Vrem ca edițiile 
acestui festival să nu reprezinte etape disparate 
între care nu se întimplă nimic, ci momente re
velatoare dintr-o activitate continuă".

în cei 57 de ani care au trecut de la acest 
eveniment memorabil, poporul sovietic a con
struit cu succes, prin eforturi uriașe, pline de 
abnegație, sub conducerea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, noua orînduire socială, 
transformînd Uniunea Sovietică într-un puter
nic stat socialist, care, prin amploarea dezvoltă
rii forțelor de producție, prin progresul tehnico- 
științific înregistrat, prin politica sa de pace, 

. joacă un rol tot mai important pe arena inter- 
, națională.

Oamenii muncii din România, care recent au 
sărbătorit, intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cea de-a 30-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă, urmăresc cu 
simpatie și se bucură din toată inima de suc
cesele remarcabile obținute de harnicul popor 
sovietic în construirea societății comuniste, a- 
preciindu-le drept o contribuție de deosebită 
însemnătate la creșterea influenței și prestigiu
lui socialismului, a forțelor democrației și păcii.

Acordind o înaltă prețuire raporturilor tradi
ționale de prietenie frățească, ,de alianță și co
laborare pe multiple planuri dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică, ne exprimăm ferma 
convingere că întărirea și adîncirea lor necon
tenită, pe baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, de egalitate, 
respect și întrajutorare servesc în întregime 
intereselor poporului român și poporului sovie
tic, cauzei unității țărilor socialiste și a mișcă
rii comuniste și muncitorești internaționale, a 
întregului front antiimperialist.

în ziua celei de-a 57-a aniversări a Marelui 
Octombrie, vă adresăm dumneavoastră, întregu
lui popor frate sovietic, urări de noi izbînzi in 
realizarea, programului construcției comuniste 
trasat de Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., 
în activitatea pusă în slujba progresului și păcii 
în lume.

continuă :

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ce s-a întîmplat cu cei 
„premianțl" ai săi.

chiar 
sim- 

revin

fi foarte interesant să

Puterea de a-ți depăși succesul
— Clasa 202 ? Poate vreți să 

spuneți, absolventele clasei 202 
a Școlii textile profesionale din 
cadrul Grupului școlar M.I.U.

Sincer să fiu, „corectura" Ag- 
netei Toth, secretara comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea 
„1 Iunie" din Timișoara m-a 
pus în încurcătură. Venisem să 
discut cu una dintre cele două 
clase ciștigătoare a ediției 1973- 
1974 a concursului „Pentru cea 
mai bună clasă", organizat de 
ziarul nostru. Despre cealaltă 
clasă, de la Liceul „C. D. Lo- 
ga“, mai bine spus despre cei 
27 de absolvenți, astăzi tot a- 
tiția studenți. scrisesem Ia vre
mea cuvenită. Așa încît, 
dacă „mai tirziu decît"... 
țeam că este firesc să 
pentru a scrie și despre cealal-

tă premiată : clasa 202. Și cind 
colo...

— Ei bine, continuă interlocu
toarea mea, despre această cla
să ar —<■
scrieți. Fie chiar și pentru a 
vedea
27 de ...

într-adevăr ce s-a întîmplat cu 
cei 27 de premianți (de fapt, ce
le 27 de premiante) din fosta 
clasă 202 ? Aparent mai nimic. 
Au absolvit cursul scolii profe
sionale, au fost în timpul va
canței în excursia oferită de 
redacția „Scînteii tineretului" și 
apoi s-au încadrat în muncă. 
Pină aici, nimic deosebit. Ce-i 
drept, s-au prezentat la locul 
de muncă cu o întirziere de una 
sau două zile. Aici părerile sînt 
încă împărțite ; nu s-a înțeles

bine durata exactă a excursiei, 
nu li s-a comunicat poate. data 
exactă cînd urma să-și înceapă 
activitatea ? Nu acesta, era — 
însă — elementul principal în 
discuție. Dealtfel, incidentul 
s-a încheiat rapid și fără alte 
urmări.

— Principalul era că un „fapt 
divers" a fost de natură să ne 
trezească din dulcea reverie a 
ultimei vacanțe. Și atunci, am 
avut pentru prima oară, senti
mentul că trebuie să ne i ' 
gîndim la cuvintele fostei noas
tre diriginte, Elena Horhoianu, 
cuvinte cu care ne-am despăr
țit la absolvire : „Să nu uitați 
că ceea ce este hotărîtor de aici 
înainte, este să aveți puterea de 
a lupta voi înșivă, cu premiul 
obținut. E clar că e vorba des-

care
voștri ad-

pre o competiție în 
trebui să fiți primii 
versari".

Și Viorica Toma
Sinceră să fiu, cuvintele acestea
ne-au derutat. Cum adică, noi 
absolvim cu media 9,12, media 
cea mai mare la categoria șco
lilor profesionale, primisem pre
miul I la concursul „Scînteii ti
neretului", intram deci în viață, 
cum s-ar zice, cu o carte de 
vizită bună ; iar tovarășa diri- 

mai_ gintă, care este pentru noi cea 
™ •' mai bună prietenă, ne cerea să 

ne uităm succesul. Nici mai 
mult, nici mai puțin.

— Acesta a fost... primul șoc,
ȘERBAN CIONOFF

(Continuare în pag. a IV-a)

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, al Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste România, al între
gului popor român și al nostru personal, vă 
adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezi
diului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, tu
turor oamenilor sovietici un cordial salut frățesc, 
calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul 
celei de-a 57-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Moment de importanță istorică mondială, Ma
rea Revoluție Socialistă din Octombrie a deschis 
o epocă nouă în dezvoltarea societății omenești 
— epoca trecerii de la capitalism la socialism. 
Făurirea primului stat al muncitorilor și țăra
nilor, sub conducerea Partidului comunist, în 
frunte cu V. I. Lenin, a dat un puternic imbold 
luptelor revoluționare de pretutindeni, a stimu
lat întreaga mișcare de eliberare națională și 
socială a popoarelor, a deschis calea făuririi u- 
nor noi relații dintre popoare, bazate pe egali
tate și respect reciproc.
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ACȚIUNE CONCRETA. 
SPIRIT REVOUITIONAR I

TIMPUL LIBER- ZIUA DE MUNCĂ
TIMP AL A UNUI ACTIVIST 

EXIGENTELOR
EAfA DE SINE

Ancheta noastră la întreprinderea
„1 Mai“ — Ploiești

• loan Șerban, șefuî atelierului mecanic nr. 1, întreprinderea 
„1 Mai", Ploiești, a încăput să muncească în 1945. Se lucra într-un 
singur schimb fi s-ar zice că tinerii beneficiau de foarte mult 
timp liber. „S-ar zice" pentru că, începînd de la orele 16, pînă 
tîrziu în noapte, toți tinerii de atunci participau — zilnic — la 
reconstrucția uzinei și a ^orașului, distruse de război.

• Gavrilă Duma, azi maistru la secția tratamente, a intrat în 
uzină acum 17 ani. Perioada reconstrucției trecuse, uzina își schim
base radical profilul, utilajele fuseseră înlocuite. „Aveam mult 
mai mult timp liber decît cei dinaintea noastră, mărturisește mais
trul Duma. Pe atunci, o meserie părea învățată pe o viață. După 
ce terminam școala, ne petreceam orele libere la club, la spec
tacole. în muzee, în excursiij pe terenurile de sport".

• Gheorghe Neagu, strungar, secția mecanică. A terminat 
școala profesională în 1968. Lucrează în 3 schimburi. Se înscrie 
imediat la liceul seral fiindră „nu e suficient să cunoști numai 
meserie, trebuie să ai multe alte cunoștințe de cultură generală și 
să aprofundezi matematica, fizica și desenul, atît de necesare în 
strungărie". După absolvirea liceului, dă examen la subingineri, 
din aceeași dorință mărturisită de aprofundare și de perfecționare. 
In uzină, strungul'său — una dintre cele mai moderne mașini din 
întreprindere — îi solicită în permanență cunoștințele proaspăt 
dobîndite. Pentru Gheorghe Neagu și pentru colegii săi, acest 
ritm de viață, șocant probabil pentru generațiile anterioare, a de-
venit obișnuință.

Opt ore de producție, o oră 
pauză pentru masă, patru ore 
petrecute în băncile școlii. Mai 
are generația noastră timp 
liber ?— Da, este de părere Viorel 
Ioniță, tehnician la atelierul de 
tehnologii și student la A.S.E., 
cursul seral. După cea mai ba
nală definiție, timpul liber cu
prinde orele rămase după termi
narea programului de muncă. 
Numărul acestor ore nu s-a re
dus. Fiecare generație însă, le 
dă o altă întrebuințare, conform 
cerințelor sale. O generație și;a 
petrecut timpul liber cu tirna- 
copul și cu mistria în mina, 
dărimînd ruine și clădind _ zi
duri noi. Generația noastra în
vață și construiește.

Generația noastra învăță. Este 
o realitate ce nu poate fi igno
rată. în orice întreprindere ai 
pătrunde, cunoști tineri care ur
mează, în paralel cu munca 
de zi cu zi, o formă serală de 
școlarizare — liceu, școală teh
nică, școală de maiștri, facul
tate.Ritmul impresionant înregis
trat de schimbările survenite in 
toate domeniile științei și teh
nicii determină exigențe spo
rite față de capacitatea de mun
că și de cunoștințele tinerilor. 
Timpul liber nu mai poate fi 
conceput ca timp afectat în ex
clusivitate odihnei sau distrac
țiilor sau ca timp dedicat in 
general lucrurilor mai puțin 
importante. Timpul liber sa 
transformă. Devine o prelungire 
prețioasă a muncii organizate, 
devine un spațiu a cărui folosire 
judicioasă este absolut necesara 
pentru întregirea personalității. 
Devine, de fapt, un timp al 
exigențelor față de noi înșine.

Aceste relații se conturează 
cu o și mai mare claritate in 
urma lecturii aprofundate a re
centelor documente de partid. 
Timpul afectat producției, se 
precizează în Programul parti
dului, se va reduce, în cursul 
cincinalului 1976-1980, la 44 de 
ore pe săptămînă, urmînd ca 
pînă în 1990, să ajungă la 42—40 
ore săptămînal. Această redu
cere nu va însemna însă dimi
nuarea producției și nici nu se 
va baza pe sporirea eforturilor 
fizice, ci va fi posibilă doar prin 
creșterea rapidă a productivită
ții muncii. „Traducînd" aceasta 
noțiune economică în exigențe 
față de om, ea semnifică — o 
calificare superioară, o perfec
ționare continuă, cunoașterea 
ultimelor nouăți ale științei și 
tehnicii și capacitatea de a le 
aplica în munca de zi cu zi, de 
a contribui la modernizarea teh
nologiilor și la îmbunătățirea 
calității produselor.

Altfel spus, cantitatea mai 
mare de timp liber, de care vom 
beneficia în cincinalul următor, 
nu e un cadou, pentru că ni
meni nu ne poate oferi un ase
menea cadou, ci este un pisc pe 
care va trebui să-l cucerim sin
guri, folosind timpul liber de 
care dispunem. în prezent, pen
tru a răspunde cît mai curînd 
posibil exigențelor crescute ale 
societății de miine.

întrebarea este — folosim, 
noi, cu toți, acest timp cores
punzător maximei eficiente ?

Față de generațiile anterioare, 
posibilitățile materiale de care 
dispunem noi pentru a ne pe
trece timpul liber sînt incom
parabil mai mari. Ca materiali
zare a unei politici puse cu con
secvență, de 3 decenii, în slujba 
omului, a formării armonioase 
a personalității sale, ne stau la 
dispoziție o gamă vâriată de 
instituții de’ învățămînt, biblio
teci tehnice și de cultură gene
rală, instituții > culturale, paze 
sportive și turistice, mijloace de 
informare etc. Și totuși, un nu
măr destul de mare de tineri 
au le folosesc, continuă să-și 

petreacă timpul disponibil în 
maniera demodată a irosirii 
sale. Argumentul — „nu am 
timp 1“

— Este o afirmație lipsită de 
temei, pe care însăși existența 
unui număr enorm de tineri 
care, în acest interval, se per
fecționează atît în profesie cît 
și ca oameni, o sancționează, 
precizează rectificatorul Ion Dă- 
nescu. După mine, a avea sau 
nu a avea timp liber este o pro
blemă de conștiință. Timpul ca 
atare există și va exista în- 
totdeauna ; folosința pe care i-o 
dăm, însă, depinde de noi înși
ne. Putem să-1 fărîmițăm pe lu
cruri mărunte, fără semnifica
ție, sau putem să-l folosim pen
tru îmbogățirea ființei noastre, 
conferindu-i astfel o utilitate 
socială.

— Dacă ne-am însușit aceas
tă concepție — transformînd 
utilizarea timpului liber într-o 
problemă de conștiință — pe 
care o resimțim ca pe o obli
gație față de societate, felul în 
care, practic, folosim orele dis
ponibile ține doar de o bună 
organizare, subliniază munci
toarea Maria Rădulescu.

Exemplificarea ne-o poate 
oferi chiar interlocutorii noștri. 
Ion Dănescu este împiedicat de o 
cauză obiectivă — naveta (tipică 
însă pentru un mare număr de 
tineri) să urmeze școala la 
curs seral. Totuși, tînărul este 
unul dintre cei maț apreciați 
muncitori ai uzinei, unul dintre 
cei mai asidui cititori ai cărții 
tehnice. Cele 4 ore petrecute 
zilnic în tren se transformă în 
ceasuri de lectură, iar orele tir- 
zii de seară — în timp pentru 
studiu temeinic, cu creionul în 
mină, într-o cameră transfor
mată într-o bibliotecă. „Ar fl 
fost absurd ca naveta să echi
valeze cu o barieră de netrecut 
în calea perfecționării mele, 
ne-a mărturisit tînărul. Așa 
că am căutat căile prin 
care să pot ține pasul cu colegii 
mei. Nu e nici o noutate, cei 
mai mulți navetiști procedează 
la fel.

Maria Rădulescu e și ea na
vetistă. totuși acest fapt n-o 
împiedică să fie si o muncitoa
re foarte bună și membră de 
bază a brigăzii artistice și să 
mai aibă și „alt" timp liber pe 
care și-l dedică învățăturii, pen
tru a intra în anul viitor la fa
cultate. Secretul ? „Nu e de 
fapt un secret — îmi stabilesc 
cu o zi înainte ce am de făcut, 
și mă străduiesc să nu mă abat 
de la acest program. Pentru 
mine timnul liber e tot atît de 
precis măsurat ca și timpul de 
muncă", afirmă ea.

Afirmația a mai fost repetată, 
în cursul aceleiași anchete și de 
Steliana Buzilă, Gheorghe Nea
gu. Ion Șmigun, Ion Lazăr și de 
alți muncitori și specialiști cu 
care am stat de vorbă. între 
timpul afectat muncii nrin pro
gram și timoul considerat „li
ber" nu există, nu poate exista 
un divorț. Pentru toți tinerii si
tuați în fruntea ierarhiei mun
cii, timpul liber este o prelun
gire a timpului netrecut orga
nizat în orele de producție și 
acest fapt nu este întîmplător. 
Pretutindeni, fruntașii se ridică 
din rîndul color care au elimi
nat din gîndirea lor prejude
cata că timnul liber este un 
timp afectat. în exclusivitate dis
tracțiilor sau lucrurilor super
ficiale.

Cuprinsă în Programul par
tidului, problema organizării 
timpului liber, în vederea fo
losirii orelor disponibile, pen
tru îmbogățirea personalității 
umane devine o obligație a 
noâstră, a tuturor.

MONICA ZVIRJINSCHI

In realizarea sarcinilor cu 
care organizația de tineret se 
confruntă, responsabilități mari 
revin și activiștilor U.T.C. Pen
tru că numai o stăpînire a pro
blematicii munții U.T.C., o te
meinică pregătire politică, un 
larg orizont de cunoștințe vor 
permite activistului U.T.C. să 
capete încrederea uteciștilor în 
mijlocul cărora acționează, 
Să-și îndeplinească sarcinile la 
nivelul exigențelor mereu cres- 
cînde ale Uniunii Tineretului 
Comunist. Acestui scop i se 
subordonează întregul sistem de 
pregătire a activiștilor U.T.C. de 
la toate nivelele. „în acest sens 
și Comitetul județean Tulcea al 
U.T.C. — ne spune tovarășul 
Valentin Pavel, secretar cu pro
bleme organizatorice — se pre
ocupă ca în cadrul instruirilor 
lunare să se realizeze o pregă
tire cît mai complexă care este 
susținută și întregită de stu
diul individual dirijat de secre
tariatul comitetului județean. In 
stabilirea problemelor asupra 
cărora trebuie să se insiste cu 
aceste prilejuri, de un real 
folos ne este testarea periodică 
a cunoștințelor pe care le au 
activiștii. Cu atît mai mult cu 
cît un număr însemnat dintre 
ei sînt nou promovați în această 
muncă".

Ce conține un asemenea 
chestionar ? Iată-1 :

PROBA DE GÎNDIRE 
ORGANIZATORICA

Citiți cu atenție urmă
toarele sarcini :

— Să discuți cu președin
tele C.A.P. despre luarea de 
către organizația U.T.C. a u- 
nei suprafețe de cultură în 
acord global și să se încheie 
contractul :

— Să te duci să predai la 
C.E.C. (coop, de credit) co
tizația U.T.C. (numai între 
8—10) ;

— Să porți o discuție cu 
propagandiștii (diriginți) de 
la o școală ;

— Să participi Ia o acțiune 
de muncă voluntar-patriotică 
de strîns fier vechi și hîr- 
tie, împreună cu tinerii din 
sat ;

— Să mergi la S.M.A. pen
tru a ajuta la nunerea la 
punct a gazetei „Tineretul și 
producția" ;

— Să ajuți oreanizatla 
U.T.C.-cadre didactice în 
planificarea și organizarea 
muncii ;

(Urmare din pag. I)

O ABSENȚA NEJUSTIFICATA 
- CORURILE TINERETULUI DIN 

ÎNTREPRINDERI

Un exemplu elocvent ce pro
bează eficiența actualei ediții : 
pe scena festivalului s-au pre
zentat anul trecut 7 ansambluri 
corale. Anul acesta : 13 coruri și 
grupuri vocale. Creșterea nu 
este numai cantitativă. Specia
liștii din juriu au remarcat in
terpretările mai îngrijite, încer
cările de abordare (din păcate 
încă izolate) a unui repertoriu 
mai nou și mai interesant. Și 
totuși, există aici o mare lacună: 
absența corurilor uteciștilor din 
întreprinderi, institute, unități 
economice. Marea majoritate a 
formațiilor vocale prezente în 
festival aparțin liceelor, școlilor 
generale sau grupurilor școlare ; 
chiar în interiorul acestei cate
gorii ponderea o dețin colecti
vele școlilor de specialitate. 
Marile întreprinderi industria
le ca Grivița roșie, Vul
can, Electromagnetica, I.C.T.B., 
I.M.G.B., F.M.U.A.B., Trico-
dava, I.M.E.B., și altele, nu
meroasele institute și unități 
sanitare nu sînt capabile să 
constituie coruri ale tinerilor ? 
Sectoare importante cum ar fi 
sectoarele 2, 3, 5, 6, 7, de abia 
dacă pot grupa la un loc 5 for
mații vocale. De ce este atît de 
slabă, sau practic inexistentă, 
mișcarea corală a tineretului din 
întreprinderi ? Am stat de vorbă 
cu dirijori, cu secretari ai co
mitetelor U.T.C. de întreprin
dere, cu secretari cu propagan
da de la sectoare, cu directori 
de întreprindere sau de școli.

Păun Paraschiva, secretară cu 
propaganda în comitetul U.T.C. 
al unităților sanitare : „Talente 
sînt, mulți tineri au voce și cîn- 
tă in brigăzile artistice de agi
tație sau ca soliști de muzică 
ușoră și populară. Cor însă nu 
avem. Există un cor comun cu 
sindicatul la Spitalul „I. Canta- 
cuzino". în organizațiile mari, 
cu peste 200 de uteciști, am pu
tea organiza coruri, dar cred că 
pînă acum nici activul nostru 
nu s-a preocupat serios de 
această problemă". Crișan Elena, 
secretara comitetului U.T.C. de 
la I.C.T.B. : „E drept, nu ne 
putem plînge că nu avem de 
unde recruta elemente pentru 
un cor al U.T.C.-ului. Dar au 
existat și mai există încă o serie 
de greutăți cărora nu am reușit 
să le facem față. Adică, nu 
avem nici o sală disponibilă 
pentru un ansamblu coral, ma
rea majoritate a tinerilor sînt 
navetiști, ori urmează diferite 
cursuri de calificare sau seralul". 
Roșea Petru, secretar cu pro
paganda al Comitetului U.T.C. 
al sectorului 6 : „ 
menținerea unui cor necesită o 
preocupare consecventă a tutu
ror organizațiilor dintr-o între
prindere, o unire a forțelor ar
tistice, o colaborare între toți

înființarea și ’ putut prezenta pentru că

— Să participi Ia o adu
nare de primire la C.A.P. 
(ora 19) ;

— Să se țină învățămîntul 
politic U.T.C. la C.A.P. unde 
ești propagandist ;

— Să te intilnești cu un 
prieten la ora 12,30 la care 
ești invitat la masă ;

— Să citești un articol din 
„Era socialistă" pentru în- 
vățămintul politic de la 
C.A.P. unde ești propagan
dist ;

— începerea programului 
de muncă — ora 8,00.

Gîndește-te în ce ordine ai 
putea rezolva cel mai bine 
sarcinile enunțate și speci
fică cit timp ți-ar trebui 
pentru a le rezolva (bine
înțeles, într-o zi) pc fiecare 
în parte.

0 experiență
pe care ne-o propune 

Comitetul județean 
Tulcea al U.T.C.

Iese în evidență în primul rînd 
diversitatea problemelor ce se 
cer a fi cunoscute. Sînt între
bări atît din domeniul politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, dar și între
bări din domeniul științei, ar
tei, literaturii etc. O pondere 
însemnată o au punctele care 
se referă la activitatea U.T.C. ; 
în mod deosebit reține atenția 
„proba de gindire organizato
rică", care urmărește modul 
cum își organizează activistul 
— într-o situație dată — munca 
pe teren. 11 sarcini tip, date ca 
exemplu pentru o zi, trebuie 
orînduite în așa fel îneît să fie 
posibilă realizarea lor integrală.

Concluziile testărilor servesc 
în mod direct la stabilirea pro
gramului de pregătire atît co
lectivă cît și individuală. Ast
fel, cu cîteva luni în urmă s-a 
observat că la întrebările ce 
se refereau la cunoașterea le
gilor statului s-au înregistrat 

factorii de conducere. Din păcate, 
importanța și necesitatea educa
ției tineretului prin cultură, 
prin formele activității artistice 
nu sînt înțelese întotdeauna. Ti
nerii întîmpină greutăți din 
partea maiștrilor, a șefilor de 
echipă care ii privesc uneori ca 
pe niște „disidenți" pentru că 
participă în brigadă sau in cor. 
Este aici un fenomen de iner
ție care trebuie înlăturat. In
giner Ilie Dabu, directorul 
Grupului școlar „23 August": 
„Importante pentru desfășu
rarea activităților artistice și, 
în special, a corului într-o 
întreprindere, consider că sint 
două lucruri. Și anume, înțele
gerea și sprijinul din partea 
conducerii și colaborarea cu un 

CAPITALA POATE 
AVEA MAI MULTE 

CORURI
ALE UTECIȘTILOR

specialist competent și pasionat 
de munca cu amatorii.

DE LA ATITUDINI DIVERGENTE
LA ACȚIUNI DIVERGENTE...

Vorbindu-ne despre greutățile 
obiective întîmpinate, nu o dată, 
interlocutorii noștri au amintit 
de colaborarea defectuoasă sau 
inexistentă a U.T.C.-ului cu sin
dicatul, de „concurența" dintre 
acestea, de delimitarea și re
vendicarea apartenenței forma
țiilor etc. „Adesea președinții 
comitetelor sindicatelor și secre
tarii U.T.C. se întîlnesc doar cu 
ocazia ședințelor și a adunări
lor", spunea Roșea Petru. 
Intrebîndu-1 pe tovarășul Blaga 
Iosif, secretar cu propagan
da al Comitetului U.T.C. 
al sectorului 5, — cum ex
plică neprezentarea formațiilor 
de dansuri populare de la 
U.R.A. și Autobuzul, ce fuseseră 
anunțate printre participanții la 
festival, am aflat : „Nu ne-am

s-au
ivit unele divergențe între 
U.T.C. și sindicat ; sindicatul 
își revendica aceste formații cu 
toate că marea majoritate a 
dansatorilor sînt uteciști". Sînt

multe răspunsuri nemulțumi- 
toare. Aceasta a făcut ca or
ganul județean să intervină 
și în cadrul instruirilor lunare, 
să prezinte și un breviar juri
dic. De asemenea, tot în urma 
unor astfel de răspunsuri s-a 
observat că unii activiști, în 
special cei nou promovați, nu 
aveau destule cunoștințe in ceea 
ce privește modul de planifi
care și organizare a muncii, 
fapt ce a făcut ca să se insiste 
pe expuneri și dezbateri colec
tive pe această temă.

De regulă, în cadrul pregăti
rii colective se pune un accent 
deosebit pe latura metodică și 
practică, urmînd ca problemele 
teoretice să fie aprofundate 
prin studiul individual ce se 
realizează în baza unei biblio
grafii întocmite trimestrial, bi
bliografie ce recomandă ulti
mele documente pe linie de 
partid, documente ale M.A.N., 
articole din ziare și reviste etc. 
De asemenea, în bibliografii 
se mai indică, în funcție de 
concluziile oferite de chestio
nare, și citirea unor cărți, re
viste, broșuri din domeniile de 
activitate unde s-a constatat că 
nu sînt suficiente cunoștințe.

Pentru că între perioadele de 
instruire apar mereu noi sarcini 
curente, în funcție de care tre
buie adaptat continuu progra
mul de lucru, comitetul jude
țean al U.T.C. a permanentizat și 
sistemul întilnirilor săptămînale 
în teren, pe zone, ale membri
lor secretariatului cu activiștii 
din sector. Se realizează astfel 
o informare a membrilor secre
tariatului cu problemele cu
rente din sector, un schimb de 
experiență între activiștii cu 
vechime mai mare și cei nou 
promovați despre metodica 
muncii și, în același timp, se 
exercită și un control asupra 
modului cum studiază și se pre
gătesc pe teren toți activiștii.

Iată dar, cîteva modalități pe 
care Comitetul județean Tulcea 
al U.T.C. le folosește pentru 
pregătirea activiștilor. Ele sînt 
la îndemîna oricărui comitet 
județean, deși, poate, nu con
stituie o noutate in acest dome
niu. Totuși, consecvența cu 
care aici se acționează în a- 
ceastă direcție oferă garanția 
unei îmbunătățiri continue a 
stilului de muncă al activiștilor 
U.T.C.

ION TOMESCU

și deficiențe de altă natură. 
Mulți activiști U.T.C. din între
prinderi nu înțeleg întotdeauna 
cum trebuie coordonată activi
tatea culturală, care sint mij
loacele și metodele cele mai 
eficiente ale organizării și sti
mulării acesteia. în tot sectorul 
5, deși sint aici mari întreprin
deri ca Danubiana, I.M.G.B., 
I.M.U.C., I.R.A. ș.a. nu există 
nici un cor de tineret. Un pres
tigios muzician, compozitor și 
animator, dirijorul Anatol Go- 
reaev-Soroceanu activează la 
Casa de cultură a sectorului, 
instruind corul „Gheorghe Dan
ga", formație fruntașă pe Capi
tală. Nimeni nu s-a gîndit însă 
la o colaborare cu acest dirijor 
cu experiență și cu alții ase

menea lui. De asemenea, 
compozitorul Ion Vanica, artist 
emerit, dirijorul Corului de co
pii Radio, instruiește corul băr
bătesc al Casei de cultură a 
sectorului 6, dar tineretul ră- 
mîne și aici izolat.

CE EXPERIENȚA AȚI CÎȘTIGAT 
DIN ACEASTĂ EDIȚIE?

Pentru activul U.T.C., de la 
comitetul municipal și pînă la 
comitetele de întreprindere, fes
tivalul a însemnat o săptămînă 
de lucru intens, de confruntări 
și verificări ale rezultatelor 
propriei munci. Numărul forma
țiilor bune, calitatea programe
lor la secțiunea formațiilor 
vocal-instrumentale s-au impus 
atenției. Am remarcat cîteva : 
corul Ateneului tineretului, al 
Liceului nr. 24, al Grupului șco
lar al Ministerului Educației și 
învățămintului și al Grupului 
școlar „23 August", fanfara Uni- 
versal-clubului, corurile Liceului 
Matei Basarab, Liceului de me
canică, Liceului pedagogic și 
corul Regionalei C.F.R. O ob
servație valabilă pentru aproa
pe toate ansamblurile vocale : 
caracterul parțial învechit al 
repertoriilor. „Corurile de tine-

Aspect dintr-un spectacol pe scena noului Teatru Național din București.

Poezie și istorie^
Un poet prizat contradictoriu 

de critică este Gheorghe Istrate, 
autor a trei plachete de versuri: 
Măștile somnului (Editura Ti
neretului, 1968), Poeme (Edi
tura Emingscu, 1971), și Pseu
dopatriarchalia (Editura Car
tea Românească, 1974). In- 
tîmpinată inițial prin cu
vinte de sărbătoare, pentru a fi 
contestată apoi cu o vehemen
ță pe măsura entuziasmului, 
poezia sa nu mi se pare a fi 
într-o accelerată și progresivă 
scădere de substanță, cum s-ar 
deduce din unele comentarii. 
Deschis judecind lucrurile, ulti
mul volum este net superior 
celui precedent, apropiindu-se 
sensibil de valoarea celui dinții. 
De unde atunci nemulțumirea ? 
Explicația nu poate avea în ve
dere numai simpla judecată 
valorizatoare. Firește, inegalită
țile există. Ca și congenerii săi, 
Gheorghe Istrate este capabil 
de combustii lirice memorabile, 
dar și de alchimizări sterile, în 
cuptoare reci, ale lirismului. 
Factorul care alimentează per
spectivele divergente este inde
cizia, mai exact spus, contradic
ția dintre ceea ce poetul crede 
a fi chemarea sa și autentica 
lui vocație. Poezia lui este clă
dită pe o dramă. Expresia di
rectă și cea mediată a liris
mului se confruntă acut încă din 
primul volum, acest divorț dăi
nuind în pofida încercărilor de 
a înclina balanța într-o parte 
sau în cealaltă. Unde era de gă
sit in Măștile somnului chipul 
adevărat al autorului ? In cîn- 
tecul de vîrstă, agitat de pre- 

ret nu sînt „întinerite" prin re
pertorii noi ; abordarea acelorași 
piese arhicunoscute, uzate mo
ral sau devalorizate, trădează 
aici comoditatea multora dintre 
dirijori", ne declara compozito
rul Vasile Timiș. Grupul vocal 
al Clubului T 4, de exemplu, 
s-a prezentat cu același pro
gram de anul trecut. Cule
gerile editate în ultimii doi- 
trei ani, dintre care amin
tim : „Tineret glorios", „Cin- 
tece pentru tineret" ; „Româ
nie — plai de glorie" ; „In 
imn te slăvim, iubită țară" ; 
ori nu sint cunoscute, ori sînt 
ignorate cu bună știință", „Acti
vitatea unui cor nu trebuie să 
se limiteze la învățarea unor 
cîntece și la prezentarea unui 
număr oarecare de spectacole. 
Profesorul, dirijorul trebuie să 
facă educație muzicală coriști
lor, să le formeze gustul pentru 
muzică, să le deschidă drumul 
spre sălile de concerte, de ope
ră și operetă. Să formeze, așa
dar și viitorul public", sublinia 
dirijorul Florin Sămărăscu.

„Festivalul ne-a prilejuit un 
schimb de experiență util. Am 
cunoscut modalitățile de lucru 
ale altor organizații. Am învă
țat mai bine ce trebuie să în
semne și cum să se concreti
zeze colaborarea între factorii 
de conducere și îndrumare a 
mișcării artistice de masă, cum 
putem să impulsionăm activita
tea prin sporirea numărului de 
acțiuni cultural-artistice, prin 
contactul mai des cu publicul ; 

. cum să permanentizăm relațiile, 
absolut necesare, cu specialiștii" 
— ne-au mărturisit secretarii 
cu propaganda de la sectoare : 
Roșea Petru, Mustățea Dorel, 
Păun Paraschiva, Blaga Iosif.

„în direcția stabilirii unui 
contact mai eficient cu institu
țiile de artă din Capitală tre
buie să insistăm mai mult, să 
solicităm concursul compozitori
lor, al profesorilor de muzică, 
al studenților de la conservator. 
Ansamblul artistic al U.T.C.-u
lui a înființat un centru de în
drumare a mișcării artistice de 
amatori și vom căuta să benefi
ciem și pe această cale de co
laborarea cu cei mai buni spe
cialiști. Pentru ediția viitoare se 
impun o mai bună organizare a 
festivalului la nivelul sectoare
lor și întreprinderilor, o mai 
serioasă pregătire a formațiilor, 
o mai fructuoasă colaborare cu 
specialiștii pe care îi dorim în 
postura de coautori ai progra
melor ce vor fi prezentate de 
tinerii artiști amatori, progra
me care să fie cărți de vizită 
ale unor dirijori, compozitori 
de prestigiu", ne spunea Ion 
Hoit, activist al Comitetului 
municipal București al U.T.C. 
Mai buna organizare a Festiva
lului presupune intensificarea 
activității cultural-artistice, a- 
tragerea în formații a unui 
mare număr de. tineri, înființa
rea lor acolo unde lucrul este 
posibil, precum și îndrumarea, 
pregătirea artiștilor amatori de 
către cei mai buni specialiști. 

simțirea unei zări iminente ? 
Sub tenebroasa „mască ultimă", 
despre care poetul spunea în- 
tr-una din cele mai bune poezii 
ale sale ; „In ea mă-ntorc, mă 
neg, mă rup..." ? Scriitorul are 
de la bun început conștiința u- 
nei vocații tragice de excepție. 
Din prima plachetă el adoptă 
postura de „Mire etern al mor- 
ții“, la a cărui simplă ivire „în
cărunțește lumea" : „Iată-mă, 
iată-mă / Sub chipul meu ade
vărat / încărunțește lumea..." 
Volumul nu justifică însă aceas
tă teribilă efigie. Că lucrurile 
nu stau așa, se poate observa 
mai bine la lectura Poemelor 
(1971), unde tema tanatică per
sistă, sufocată din păcate de un 
surplus de imaginație macabră, 
cu efecte nu dintre cele mai fe-
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ricite în planul lirismului. Pen
tru a fi figurat, sentimentul tra
gic al vieții nu reclamă în mod 
obligatoriu sumbrul, atmosfera 
terifiantă din nuvelele lui Poe. 
Se poate psalmodia tragic 
fragilitatea condiției umane, 
fără excese, fără tapaj ima
gistic, ossuare etc. Ce convinge 
mai mult : sarabanda schelete
lor din unele poezii de Bolinti- 
neanu și Stamati, sau acel sub
til „totuși", picurat de Arghezi 
în versul : „De ce-aș fi trist, și 
totuși" ? O limpezire se pro
duce abia în recentul volum, și 
nu fără dificultăți, căci, utilizată 
prea insistent, masca lugubră a 
devenit perfect aderentă, nepu- 
tînd a fi desprinsă fără riscul 
unei mutilări a fizionomiei spi
rituale.

Zona valabilă a liricii lui 
Gheorge Istrate o reprezintă ce
lebrarea străbunilor, chiar dacă 
poetul are grijă să se delimi
teze încă din titlu de posibili
tatea de a fi socotit „tradiționa
list". Autorul este totuși un 
„tradiționalist", iar acel „pseu
do" este inutil. Dar tradiționalis
mul său nu este tipic. Cine 
caută în Pseudopatriarchalia 
poezia roadelor, stampe ilus- 
trînd momentele calendarului 
sătesc, invocarea pillatiană a 
„bunilor" rămîne, cu siguranță, 
nemulțumit.. Nu „bunii", ci „stră
bunii" îl obsedează pe poet. A- 
cesta „cîntă", fără îndoială, sa
tul, dar nu pe cel clasic. Satul 
imaginat de Gheorghe Istrate 
este unul fabulos, proiectat in 
mit, un sat în care omul face 
încă parte din unitatea primor
dială a Totului. Autorul are 
dreptate atunci cînd afirmă cu 
o notă de infatuare ce nu dis
place: „Pe umerii atei mai țin / 
înmiresmate catedrale / în care 
toți strămoșii vin / vîslind cu 
bărbile-n pocale. // Am fost co
pilul unui sat / acuma satul 
mi-e copil" (Nu mai există). 
Gheorghe Istrate pare să fi op
tat definitiv pentru o poezie

SECUNDA, GRAMUL, 
KILOWATUL

(Urmare din pag. 1)

împăcată, că el nu conține 
decît exact atîta metal cît se 
cuvine. Dar — și asupra a- 
cestui aspect aș dori să in
sist — o bună parte a econo
miei de metal dobindită la 
„Tractorul" se datorează a- 
tenției acordate fiecărui gram 
de metal pe întreg fluxul 
tehnologic. Pentru că omul 
cu adevărat econom, chib
zuit și practic, nu risipește 
NIMIC, nici o cantitate, oricit 
de infimă ar părea la prima 
vedere. Este bine cunoscut e- 
xemplul vizitatorului unei u- 
zine care, băgind de seamă 
că, prin curte, pretutindeni, 
sînt piulițe și șuruburi pe 
jos, a întrebat mai întîi cît 
costă un șurub și o piuliță, 
după care a azvirlit pe jos 
un pumn de bănuți, cam cît 
valorau piulițele și șuruburile 
risipite care încotro... Firește, 
după bănuți oamenii s-au a- 
plecat... Exemplul este exce
lent și, în fond, ilustrează 
contrariul zicalei populare : 
„Picătură cu picătură se um
ple putina". Folosindu-se de 
înțelepciunea populară și a- 
plicind-o în parametrii exis
tenței moderne, acolo, Ia Bra
șov, ca și în atîtea alte locuri 
de muncă, lozinca nr. 1 a 
producției se referă nu la ki
logram, și nici la tonă, nu la 
oră sau Ia săptămînă în
treagă, ci Ia GRAM și SE
CUNDA. Căci un om care 
știe să nu irosească nici un 

„impersonală", mai precis pen
tru una exponențială.

în fond, Pseudopatriarchalia 
este o carte de arheologie liri
că; poetul dezgroapă „uitate 
conducte de sînge", se conside
ră un receptacol al. „vrerilor 
moștenite" din vechime. Gheor
ghe Istrate se crede predestinat 
să descifreze „neînțelese inscrip
ții", să tălmăcească milenare 
„semne de poruncă" despre care 
nu ezită să afirme: „Dar numai 
eu le văd și numai eu le știu / 
Dar numai eu le port / Ca pe 
o uniformă a vocii mele" (In
scripții vechi). Foarte evident 
este in poezia lui Gheorghe Is
trate simțul istoriei. Cu deose
birea că în loc să se apeleze la 
recuzita tradițională (voievozii, 
invocarea unei geografii eroice 
etc.) se merge mai departe, pină 
la protoistorie și mit. Vocația 
acestui poet este receptarea ciu
tului unor „evi bătrîni", iar pro
cedeul predilect — afectarea 
transferului der memorie. Trecu
tul inundă prezentul, o memo
rie colectivă și ancestrală se 
substituie celei proprii: „Dar 
nu-i a mea memoria aceasta / 
nici graiul ce-1 rostesc înlăcri
mat /.../ eu sînt doar o memo- 
rie-n derivă, / din cerul altui 
adevăr, o stea. / Eu sînt o apă 
roasă de vechime / prin care 
trece grav și dureros / pluta de 
carne-a neamului ce duce / 
capul părintelui dinții, bărbos" 
(Ritual).

Un fenomen neașteptat se pro
duce pe parcursul discursului li
ric. Poetul afișează cu ostenta
ție o efigie cernită, dind ades 
impresia că intonează un rec
viem pentru cei stinși; vitalis
mul său de sorginte țărănească 
nu poate suporta însă la infi
nit regimul lamentației, răbuf
nind pe neașteptate. Așa se face 
că în locul unei afectate oboseli 
existențiale își croiește drum 
glorificarea blazoanelor de ne
murire ale neamului, o robustă 
conștiință a continuității: „Ne 
rezemâm de lucrurile tari / și 
purtătoare de eternitate /, aces
te pietre îngropate în jar / sînt 
chipurile noastre repetate" (Casa 
neamului). Chiar țărîna care a 
acoperit atîtea generații se trans
formă în lutul ce zămislește cu 
o fecunditațe apocaliptică: „Ne 
ridicăm spinările din lut / ca 
bivolii izbiți de nădușeala ier
bii, / punem urlete lungi în coa
ma cailor / și alergăm pe roțile 
pămîntului / lăudîndu-ne dobi
toacele / ce ne-ncălzesc pe di
nafară odaia. / Ne așteaptă o 
vîlvătaie de seve rupte din pri- 
poanele lor / inundînd cîmpul ca 
o turmă nebună. / / Fecundo, 
miracolele tale ne-ațîță" (Fe
cundo). O vină telurică, un vi
zibil simț al geologicului unifi
că aceste poeme expresioniste, 
cu liniile desenului îngroșate șl 
contorsionate. Deghizat într-un 
sceptic, într-un blazat fără leac, 
Gheorghe Istrate este un vita
list ce își contrariază sistematie 
vocația.

IOAN ADAM

*) Gheorghe Istrate t Pseudo
patriarchalia, Editura Cartea 
Românească, 1974.

singur GRAM, nici o singură 
SECUNDĂ, este tocmai a- 
cela care economisește to
nele, săptăminile și chiar lu
nile.

Acum, cînd puține zile ne 
mai despart de momentul 
solemn al deschiderii lucră
rilor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân, grija față de secunde, 
față de gram a sporit în așa 
fel, îneît angajamentul de o- 
noare luat de colectivele de 
muncă de a îndeplini înainte 
de termen — în cinstea Con
gresului — planul pe actua
lul cincinal devine faptă. 
Totodată, pretutindeni sînt în 
curs pregătiri tehnice în ve
derea deschiderii „frontu
lui de lucru" al anului viilor, 
din plin, cu absolut toate com
partimentele puse Ia punct. 
Și, din nou, fiecare secundă, 
fiecare gram de metal, fiecare 
kilowat, fiecare gest vor con
tribui la succesele anului 
care se apropie (și pc care 
destui l-au și întîmpinat de 
mult). Mărețele planuri pe 
care le avem de înfăptuit de 
aici înainte se cer împlinite 
cu maximă minuțiozitate: e- 
conomie de timp, de ener
gie, de materie primă. Din 
dialogul creator a! omului 
muncii cu SECUNDA, cu 
GRAMUL, cu KILOWATUL 
vom realiza tot ceea ce 
ne-am propus, ba și mai 
mult chiar. Secundele, gra
mele, kilowații sînt treptele 
pe care pășim, suind cu cer
titudine.
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• Politica de protejare a familiei prevede măsuri diverse, 
norme juridice care reglementează protecția mamei : asistență 
medicală prenatală și postnatală gratuită, concedii de mater
nitate sau pentru îngrijirea copiilor bolnavi in vîrstă de pînă 
la 3 ani, o legislație a muncii cu prevederi pentru toate ca
zurile, indemnizații de naștere, alocații de stat pentru copii, 
instituirea a două ordine, „Mamă Eroină" și „Gloria Maternă" 
etc.

• Pentru fiecare familie reveneau, în 1973, în medie, din 
fondurile social-culturale alocate de la bugetul de stat, circa

18. Acordarea unei atenții tot mai mari întăririi familiei - 

nucleul de bază al societății—creșterii natalității și menținerii 
unei structuri corespunzătoare de vîrstă a populației, asigu
rării vigorii și tinereții poporului nostru, îngrijirii și educă
rii copiilor, a tinerei generații care reprezintă viitorul națiunii 

noastre socialiste.

O
ricît de sintetic ar 
putea fi. exprimate 
citeva puncte de 
vedere în legătură 
cu rațiunile care 
au determinat pla
sarea familiei de către proiec

tul Programului P.C.R. de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism in ro
lul de prim rang al „nucleului 
de bază. aL societății", există cel 
puțin patru aspecte — demogra
fic, educațional, moral și econo
mic —, asupra cărora trebuie 
stăruit cu precădere. Chiar 
dacă aceste patru aspecte 
care implică familia în me
canismul social amplu con
duc, de regulă, lâ observație și 
detalieri de strictă specialitate, 
alegerea unor argumente din 
sfera fiecăruia și corelarea lor 
ne vor da, totuși, posibilitatea 
să înțelegem principiile politice 
și de acțiune constructivă care 
includ consolidarea familiei in 
rindul obiectivelor fundamentale 
ale edificării socialismului și co
munismului in România.

Să pornim, mai întii, de la 
constatarea că din 1930 încoace 
populația României a fost în 
continuă creștere. Pentru ulti
mele două decenii ritmul mediu 
anual este de circa 1 la sută. Cu 
o populație de circa 21 milioane 
de locuitori, România se situea
ză pe locul 9 în Europa. Proce
sul de creștere a populației 
va continua, de altfel, el urmînd 
să cunoască, conform Programu
lui partidului, două etape : una 
pînă în 1990 cînd se va ajunge 
la 25 milioane, cealaltă către 
sfîrșitul secolului cînd efectivele 
noastre umane vor însuma 30

A
șa cum se arată în 
Programul P.C.R., 
în procesul de fău
rire a societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate vor fi a- 
plicate în industrie, agricultură, 

în celelalte laturi ale economiei, 
cuceririle științei și tehnicii ce
lei mai avansate. Există de a- 
cum o corelare a acestei tendin
țe cu procesul de pregătire ști
ințifică, profesională, intelectua
lă. Pe lingă marea diversifica
re a învățămintului se observă 
o puternică lărgire a bazei șco
lare de pregătire a cadrelor e- 
conomiei naționale. Anul aces
ta, față de anul 1948—4949 creș
te cu aproape o jumătate de rai- 
lion numărul de elevi și s ru
denii pentru ramurile purtătoa
re de înalt progres tehnic. Prin 
muncă, omul se leagă de toate 
celelalte valori ale universali
tății pentru că în procesul mun
cii, domeniul hotărîtor al acti
vității umane, sînt create și a- 
plicate cuceririle culturii și ci
vilizației.

Deși munca continuă să fie o 
obligație existențială și în con
dițiile orînduirii noastre, o ne
cesitate, ea este și o obligație 
spirituală și trebuie să se trans
forme, cum se arată în proiec
tul de Program, intr-un izvor 
de bucurie și satisfacție. Mun
ca poate să devină pentru toa
tă lumea o necesitate imperioa
să, un mijloc fundamental de 
dezvoltare a personalității fie
căruia.

Este evident că o creștere a 
numărului de cadre și de pro
fesii cu o mare pondere a mun
cii intelectuale nu rezolvă în 
mod automat, de la sine, pro
blema dispariției deosebirilor 
dintre activitatea fizică și in
telectuală. Dar pregătirea școla
ră a întregii populații, ridicarea 
nivelului de calificare, automa
tizarea și mecanizarea, partici
parea oamenilor la organizarea 
și conducerea muncii determi
nă o restrîngere a muncilor fi
zice grele, cu grad mai mare 
de periculozitate, o mai bună 
organizare în care munca fizi
că să devină mai ușoară, mai 
bogată în conținut intelectual și 
moral, cu oameni apți să o per
fecționeze și să se dezvolte ei 
înșiși, în procesul de realizare 
a unor produse mai multe, de 
o calitate superioară.

Noi perspective îi sînt deschi
se procesului de apropiere din
tre munca fizică și munca inte
lectuală prin aplicarea princi
piului echității socialiste.

Este știut că simpla afirmare 
a principiului repartiției după 
cantitatea și calitatea muncii nu 
înseamnă încă pe deplin echi
tate socială. Realizarea echității 
sociale în repartiție presupune 
pe de o parte, dreptul și obli
gația de a munci și, pe de altă 
parte, perfecționarea formelor de 
retribuție astfel ca ele să re
flecte judicios principiul „la 
muncă egală, retribuție egală", 

milioane. O asemenea activita
te, la nivelul unei întregi na
țiuni, este absolut justificată și 
rațională și este impusă ca o ne
cesitate de perspectivele dez
voltării economice și sociale. 
Este cunoscut că în țările în 
care ritmul industrializării în
registrează accelerări susținute, 
așa cum este și cazul nostru, iar 
forța de muncă nu prezintă ex
cedente, dezvoltarea planificată 
a economiei și în mod propor- 
ționat a populației constituie 
condiția de bază a ridicării per
manente a nivelului general de 
viață.

Familiei îi revine în cadrul 
strategiei care își propune atin
gerea dezideratului enunțat o 
responsabilitate deosebită. In 
primul, rind, datorită funcției 
sale biologice de procreare care 
o face să fie factorul principal 
de regenerare a forțelor umane 
necesare progresului dinamic al 
societății. Să insistăm, din acest 
unghi, asupra sensurilor pe care 
ni le relevă următorul exemplu: 
durata medie de viață este, as
tăzi, în România de 69 de ani 
față de numai 42 cit era în 1938. 
O realitate, desigur, îmbucură
toare, cu ample semnificații. Ea 
a operat, însă, modificări con
stante in structura populației, 
mai cu seamă la nivelul catego
riilor de virstă de Ia 55 de ani, 
în cazul femeilor, și 65, al băr
baților, pînă la 75 ani și peste, 
în ambele cazuri, unde pot fi 
urmărite pentru ultimul deceniu 
creșteri de aproximativ 2 la 
sută.

apropierea între veniturile mici 
și cele mari.

Ridicarea nivelului cultural al 
întregului popor reprezintă c 
altă direcție de bază a apropie
rii dintre munca fizică și mun
ca intelectuală, prin ștergerea 
decalajelor j}e ordin cultural.

Existența unui sistem dezvol
tat de instituții și așezăminte 
culturale la dispoziția tuturor 
oamenilor muncii, activitatea 
caselor de cultură, a cămine
lor culturale, cluburilor, biblio
tecilor, muzeelor, teatrelor și ci
nematografelor, radioului, tele
viziunii, presei, activitatea bri
găzilor artistice, a întregii miș
cări artistice de amatori etc. fac 
posibil accesul fiecărui cetă
țean la valorile creației și po
sibilitatea de a fi un consuma
tor și creator de cultură. Aces
te posibilități sînt susținute de 
o bază materială tot mai puter
nică în continuă creștere. Atit 
munca, tot mai calificată și mai 
complexă, cit și întregul mod de 
viață al civilizației socialiste im
plică un nivel cultural bogat. 
Un om cu un nivel ridicat de 
cultură chiar atunci cînd des
fășoară o muncă fizică se adap
tează mai ușor la complexitatea 
proceselor muncii, este apt de 
a contribui la organizarea mun
cii, la elaborarea unor inovații 
și raționalizări.

Orizontul larg de cultură îl 
ajută pe om să înțeleagă proce
sele de muncă, scopul și avan
tajele muncii, viața socială, lu
mea înconjurătoare. Rolul pre
gătirii școlare complexe și ai 
culturii crește în societatea 
noastră șl pentru faptul că se 
înregistrează o sporire continuă 
a profesiilor în care munca fi
zică și intelectuală dețin pon
deri egale sau apropiate.

In stadiul construirii societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate omogenizarea socială tre
buie privită ca un proces de a- 
propiere a claselor și a pături
lor sociale existente, în sensul 
apropierii nivelului de pregăti
re generală și tehnică, al parti
cipării largi la viața social-po- 
litică, economică și culturală, al 
realizării unei veritabile echi
tăți pe plan economic și social. 
Lichidarea treptată a deosebiri
lor esențiale care mai persistă 
între dezvoltarea orașului și a 
satului, între munca industria
lă și munca agricolă, dezvolta
rea conștiinței și a nivelului de 
instruire, procesul de industria
lizare și cuprindere a unei mari 
părți a populației în diferite 
forme ale sectorului socialist din 
economie duc Ia asemănări de 
esență între munca fizică și cea 
intelectuală, îi deschid noi și 
generoase perspective.

Conf. univ. 
GHEORGHE BERESCU 

Institutul de științe sociale 
și politice

îmbunătățirea structurii de 
vîrstă a populației, asigurarea 
și menținerea preponderen
ței categoriilor tinere, a vi
gorii și tinereții poporului 
nostru constituie obiective ur
mărite constant de politica 
P.C.R. Situată, ca urmare, 
în centrul unor măsuri cu carac
ter economic, cultural și legis
lativ care vizează optimizarea 
continuă a funcțiilor sale, fa
milia suportă influența pozitivă 
a tuturor factorilor care concură 
la formarea unui model nou al 
acesteia, corespunzător realită
ților noastre, problemele sale e- 
voluînd în strînsă legătură cu 
dezvoltarea economică socială a 
țării. Generalizarea procesului de 
instruire, asigurarea locurilor de 
muncă în economie, repartiția 
întemeiată pe principiul echită
ții socialiste, întreaga noastră 
existență socială, morală, juridi
că creează un climat propice for
mării și consolidării familiei. E- 
laborînd un întreg ansamblu de 
măsuri care influențează direct 
echilibrul și calitatea vieții de 
familie — este vorba de am
ploarea construcțiilor de locuin
țe, așezăminte social-culturale, 
creșe, grădinițe, școli, creșterea 
veniturilor familiei, interdicții 
din rațiuni medicale pentru re
alizarea unor descendenți cu un 
potențial biologic corespunzător, 
pentru apărarea sănătății femeii, 
a întregului contingent fertil 
prin evitarea avortului sau în
treruperii chirurgicale a sarcinii 
etc. — politica partidului nostru 
se vădește a fi, în parametrii 
ei fundamentali, o politică de

19. Accentuarea procesului de dispariție a deosebirilor esen
țiale dintre munca fizică și munca intelectuală, prin mecanizarea 
și automatizarea proceselor de producție, creșterea gradului 
de calificare a oamenilor muncii, lărgirea orizontului lor de 

cultură și apropierea nivelurilor de cunoștințe.

In pas cu cerințele
științei și tehnicii

Ca și procesul de producție, și cunoștințele omului trebuie să țină 
pasul cu cuceririle științei.

RIDICAREA NIVELULUI GENERAL DE CUNOAȘTERE
Generalizarea pri

mei trepte de liceu 
în perioada 1976— 
1980 și apoi genera
lizarea celei de-a 
doua trepte în pe
rioada 1980—1990 vin 
în intimpinarea li
nei cerințe funda
mentale a progresu
lui tehnico-științific 
— lărgirea volumu
lui de cunoștințe ge
nerale pe care Ie re
clamă majoritatea o- 
cupațiiior moderne. 
Democratizarea învă
țămintului, accesul 
tuturor cetățenilor 
țării la instruire, pe 
lingă faptul că con
tribuie la ridicarea 
nivelului general de 
cunoaștere, la înflo
rirea vieții spiritua
le, ceea ce corespun
de cerințelor dina
mismului economiei 
naționale, este in a- 
celași timp prin a- 

încurajare a familiei, cu precă
dere a familiei tinere.

Este o concluzie către care 
conduc, în afară de orice, fap
tele. Iată un singur argument : 
în perioada anilor 1971—1973 au 
fost încheiate în România a- 
proape jumătate milion de căsă
torii ; în același interval s-au 
născut circa 1 200 000 de copii, 
proporția sporului natural la 
mia de locuitori fiind, în medie, 
de peste 9 ; categoria cea mai 
fertilă au reprezentat-o familiile 
alcătuite din oameni foarte ti
neri : soțiile, 20—24 de ani ; so
ții, 25—29 ani. Este, desigur, o 
urmare a faptului că familia tî- 
nără se bucură de înlesniri di
verse în asigurarea locuinței, a 
unor priorități în repartizarea 
locurilor de muncă, în obține
rea de credite din partea statu
lui pentru achiziționarea bunu
rilor de folosință îndelungată 
ețc., toate pe fondul unor con
diții cit mai bune create mamei 
și copilului. Sînt numai citeva 
din facilitățile acordate familiei 
tinere și, desigur, numai citeva 
din efectele acestor facilități. 
Dar și așa ele ne sugerează în- 
tr-o măsură suficient „de eloc
ventă că prin prevederile sale 
de ansamblu Programul parti
dului dă o nouă perspectivă e- 
forturilor sociale constante o- 
rientate in direcția întăririi fa
miliei, nucleu de bază al socie
tății.

Dr. ION LEMNETE 
doctor in științe medicale, 

directorul Spitalului clinic 
Filantropia

propierea gradului 
de pregătire genera
lă și tehnică un fac
tor de diminuare a 
diferențelor esenția
le dintre munca fi
zică și munca inte
lectuală, de omogeni
zare socială. ~ 
pentru aceasta, 
românești de 
gradele îi 
sarcini de răspunde
re în sensul racordă
rii acesteia, perma
nent, la cerințele 
progresului. întregul 
nostru sistem de in
vățămint face in pe
rioada actuală efor
turi pentru a căpăta 
un profund caracter 
aplicativ. El este o- 
rientat în direcția 
pregătirii generației 
tinere pentru muncă, 
pentru activități so- 
cial-utile în scopul 
integrării acesteia in 
măreața operă de

Dar 
școlii 
toate 
revin

construire a socialis
mului și comunis
mului. Instituțiile de 
invățămint vor de
veni incepînd cu 
acest an adevărate 
unități productive pe 
lingă marile 
prinderi care 
tronează. De 
nea, în cele 
puri de licee, cu 24 ' 
de profile, care au 
început să funcțione
ze în acest an, ele
vii își vor însuși cu
noștințe de cultură 
generală fundamen
tale și vor învăța o 
meserie.

Ca în orice econo
mie, aflată pe dru
mul modernizării, 
crește simțitor mun
ca cu un înalt grad 
de calificare, de com
plexitate, apar și se 
extind profesii și 
ocupații în care vo
lumul cunoștințelor

între- 
le pa- 
aseme- 
opt ti-

O investigație statistică
în existența familiei

7 000 lei față de 5 500 lei în 1970, media anului 1974 urmînd 
să fie de 7 700 lei, adică peste 50 miliarde la nivelul în
tregii țări.

• In 1973 la bugetul familiei s-au adăugat 2,2 miliarde lei 
reprezentind suma alocațiilor pentru copii și aproximativ 38 
miliarde lei alocate din fondurile statului și ale cooperative
lor agricole de producție pentru pensii, ocrotirea sănătății și 
odihnă.

• Statul absolvă familia de următoarele cheltuieli de in
struire : 1 428 lei pentru fiecare copil în învățămîntul preșcolar, 
7 485 lei pentru cei ce frecventează învățămîntul profesional 
și aproape 13 000 lei pentru pregătirea unui student.

• In perioada 1971-1975 vor fi date în folosință din fondu
rile statului peste 210 000 locuri in creșe, grădinițe de copii și 
internate.

Amploarea și ritmul construc
ției socialiste solicită tot mai 
mult o ădîncire a specializării, 
ca o condiție a muncii moderne, 
a apropierii activității fizice de 
cea intelectuală. Aceasta deter
mină ca specialistul să posede 
cunoștințe nu numai din dome
niul lui restrîns de activitate, ci 
să fie capabil să fructifice a- 
ceste cunoștințe în pas cu ce
rințele cele mai noi ale știin
ței și tehnicii, ale producției 
moderne, să se plaseze continuu 
în actualitate.

științifice și tehnice 
devine hotărîtor pen
tru practicarea lor. 
In aceste condiții, 
pregătirea generală 
și profesională (cali
ficarea) dobindită cu 
ani sau cu decenii 
în urmă trebuie per
fecționată pentru a 
putea soluționa efi
cient probleme noi, 
in situații noi și cu 
metode noi. Iată de 
ce instruirea perma
nentă, lărgirea ori
zontului de cunoștin
țe și deprinderi pro
fesionale, a devenit 
în societatea noastră 
o necesitate obligato
rie. '

Prof. DUMITRU 
ANDRONACHE 

din Ministerul 
Educației 

și Învățămintului

profesionale prin 
noilor realizări ale 

tehnicii, obținerea

O importanță deosebită în ri
dicarea nivelului de pregătire 
generală și de specialitate al 
muncitorului contemporan o are 
sistemul național de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a 
lucrătorilor din unitățile so
cialiste. în cadrul acestui sistem 
se urmărește împrospătarea cu
noștințelor 
însușirea 
științei și 
unei calificări suplimentare pe 
lingă profesia de bază.

La Uzina de utilaje și piese 
de schimb, un mare număr de 
tineri sînt cuprinși, după orele 
de program, în aceste forme de 
desăvîrșire a pregătirii, fie că 
e vorba de liceul seral, cursuri
le de subingineri, învățămîntul 
de specialitate. Procentul celor 
integrați în formele de califi
care și perfecționare a pregăti
rii trece de 70 la sută din care 
majoritatea la cursurile de ridi
carea calificării (340), subingi
neri (31), școli de maiștri (10), 
licee industriale (27), școli de 
calificare (133).

Cum se va realiza formarea 
muncitorilor cu profil de largă 
calificare profesională ? Neîndo
ielnic, prin continuarea studiilor 
medii și de specialitate prin 
școli serale și fără frecvență, 
urmarea cursurilor de ridicare a 
calificării și de specializare de 
pe lîngă întreprinderi, studiu 
intens individual după orele de 
producție. Se simte și necesita
tea policalificării — un strun
gar poate fi și un bun lăcătuș sau 
sculer. Cunoașterea unor mese
rii și specialități înrudite con
tribuie la folosirea mai deplină 
a capacității de muncă, la creș
terea eficienței și a responsabi
lității.

Ing. CONSTANTIN 
CONSTANTINESCU 

Uzina de utilaje și piese 
de schimb — București

Raportul tinerilor
către Congres

RESURSELE ENERGETICE
Șl MATERIILE PRIME- 
SUPERIOR GOSPODĂRITE!
• 1.11. E,—PLOIEȘTI

(Urmare din pag. 1) 

în permanență, precizează ingi
nerul Anton Micu, secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprinde
re, de educarea spiritului gospo
dăresc prin formele pe care 
le-am avut la îndemînă. Econo
miile realizate anul acesta la 
consumul propriu tehnologic, în 
procesul de transport și distri
buție al energiei electrice echi
valează cu consumul întreprin
derilor de mecanică fină Sinaia 
și „Neptun" Cimpina pe timp de 
o lună. Pină la sfirșitul anului 
se se va ajunge la o economie 
totală de 2 000 000 kWh". Iată un 
răspuns concret, eficient. Con
ducerea întreprinderii în cola
borare cu ceilalți factori a stabi
lit măsuri de mare eficiență : 
trecerea instalațiilor existente la

• LA COMBINATUL
SIDERURGIC GALAȚI
(Urmare din pag. I)

combustibil cu 1,5 milioane to
ne de țiței ; în primele 9 lr.nl 
ale anului s-au economisit 575 
mii tone de benzine, motorină 
și păcură : au fost identificate 
resurse energetice secundare e- 
chivalente cu aproape 8,4 mili
oane tone de combustibil con
vențional, din care numai in 
acest an vor fi valorificate 5,4 
milioane tone. Desigur, cu toate 
rezultatele pozitive obținute în 
acest domeniu, există incă mari 
rezerve de sporire a eficienței 
folosirii unor asemenea resurse. 
Faptul că realizarea unei pro
ducții industriale suplimentare 
de aproape 100 miliarde lei fa
ță de prevederile cincinalului se 
preconizează a se înfăptui in 
condițiile economisirii a peste 
9 miliarde kWh energie electri
că impune de aceea o amplă 
mobilizare de forțe din partea 
tuturor colectivelor din între
prinderi, mai cu seamă a celor 
mari consumatoare de combus
tibil și energie. în vederea 
transpunerii cu succes a unei 
sarcini de o asemenea amploa
re. Cum se materializează în
făptuirea acestor prevederi la 
Combinatul siderurgic din Ga
lați, unul din cei mai mari con
sumatori de resurse energetice 
al metalurgiei și chiar al eco
nomiei naționale ?

DE AICI A PORNIT 
CHEMAREA LA ÎNTRECERE...
La Uzina de piese de schimb 

și reparații siderurgice, răspun
sul tinerilor la chemarea parti
dului și statului nostru adresată 
anul trecut tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii în vede
rea gospodăririi judicioase și e- 
conomisirii resurselor energetice 
a fost prompt și extrem de e- 
ficace. Toți uteciștii de aici, fără 
excepție, au hotărit să cheme la 
întrecere pe tinerii combinatu
lui, lansînd în acest sens o ini
țiativă de mare valoare, „Gospo
darii energiei". „Dar, aceasta 
nu spunea încă nimic — ne re
latează Andrei Cașu, secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină. 
Trebuia ca în primul rind noi 
să trecem la acțiuni concrete, 
imediate care să ne permită cu
cerirea unui loc de frunte. Am 
început de aceea cum era și fi
resc cu o organizare riguroasă 
a activității fiecăruia dintre noi, 
cu inventarierea surselor posi
bile de risipă și stabilirea mă
surilor practice de eliminare a 
lor. Așa se face că în momentul 
de față putem spune că în ce 
ne privește, am reușit să pu
nem capăt oricărei funcționări 
în gol a mașinilor și utilajelor, 
să limităm consumul de energie 
electrică la strictul necesar. Ac- 
ționînd în acest fel, după pri
mele 9 luni ale anului sîntem 
în măsură să raportăm econo
misirea a 1,770 milioane kWh e- 
nergie electrică.

...Șl ALTE CITEVA RĂSPUNSURI 
CONCRETE

• „Reușim în momentul de 
față — ne spune tovarășul Du
mitru Stanciu, secretarul comi
tetului U.T.C. de la unitatea de 
exploatare și transporturi uzi
nale — să lucrăm o zi pe lună 
cu combustibil, carburanți și e- 
nergie economisite. Datorită ac
țiunilor întreprinse de tineri ca 
Parfenie Ion, Constantin Zală 
și alții pînă în prezent s-au e- 
conomisit peste 350 de tone de 
motorină. Totodată, prin evita
rea staționărilor prelungite a 
vagoanelor cu minereu în tu- 
nelele de dezgheț și uscare 
s-au obținut economii la 
metan în valoare de peste 1,2 
milioane de lei.

• „După 9 luni din acest an 
— adaugă tovarășul Gheorghe 
Valache, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Uzina de producere 

In sala de comandă de la Ciunget-Lotru.

tensiuni superioare de funcțio
nare, proiectarea și executarea 
de instalații cu parametri opti
mizați, îmbunătățirea calității 
lucrărilor de revizie și întreține
re a instalațiilor în funcțiune 
etc. Acum comitetul U.T.C., cu 
sprijinul Consiliului tineret mun
citoresc din cadrul Comitetului 
județean Prahova al U.T.C. ela
borează un studiu cu măsuri 
concrete pentru a ajuta între
prinderile din județ să-și reali
zeze sarcinile de reducere a con
sumului de energie electrică.

Organizația U.T.C. de la 
I.R.E. Ploiești este de asemenea 
inițiatoarea unui amplu concurs 
de protecție a muncii. La faza 
județeană trei electricieni de 
aici, Ion Popescu, Emil Iorgoiu 
și Teodor Orășeanu, au ocupat 
primele locuri in clasament.

și distribuție a energiei în si
derurgie — registrul de econo
mii indică citeva date care ne 
fac să credem că și anul acesta, 
combinatul nostru se va situa 
în fruntea întrecerii „Tineretul 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen". S-au 
economisit de pildă peste 26 000 
tone combustibil convențional și 
30 000 MWh energie electrică. 
Sau, altfel spus,- cu energia e- 
lectrică economisită de noi se 
poate alimenta timp de 10 zile 
Combinatul siderurgic din Ga
lați sau timp de două săptămini 
orașul Galați.

LA PUPITRUL DISPECERULUI 
ȘEF ENERGETIC

Aici se află de fapt bordul 
de comandă al acestei gigantice 
nave a metalurgiei românești. De 
aici, mina sigură a dispecerului 
dirijează cu calm și precizie flu
xul energetic asigurînd în per
manență, funcționarea neîntre
ruptă, la parametrii maximi a 
instalațiilor. O clipă de răgaz și 
inginerul Marian Leonard, dis
pecerul șef energetic al combi
natului ne pune la curent cu 
preocupările actuale și de pers
pectivă ale colectivului de me- 
talurgiști în vederea reducerii 
consumurilor de combustibil și 
energie. „Problema principală 
pentru noi o constituie utiliza
rea la maximum a resurselor e- 
nergetice secundare. La ora ac
tuală, circa 93 la sută din volu
mul resurselor energetice secun
dare sînt utilizate. Prin folosi
rea gazului de furnal de pildă 
s-au economisit 500 milioane 
Nmc gaz metan iar prin utili
zarea gazului de cocs 150 mili
oane Nmc. In ce privește utili
zarea căldurii fizice rezultate 
din ardere, toate cuptoarele in
dustriale au fost prevăzute cu 
preincălzitoare de aer, fapt ce a 
permis îmbunătățirea normelor 
de consum pentru laminate, de 
pildă, cu circa 10—18 la sută 
tone combustibil convențional 
pe tona de laminate, iar la la
minorul de benzi Ia rece, reali
zarea unor norme de consum 
specific mai mici chiar decit 
cele prevăzute de specialiștii 
străini. Iarna aceasta, pe lingă 
vechile cazane recuperatoare de 
abur de la oțelăria L.D. vor in
tra în funcțiune alte 2 cazane 
la laminorul de benzi la cald 
ceea ce va face să obținem un 
excedent de abur care va fi li
vrat la centrala termoelectrică.

FĂRĂ EXPLICAȚII
• Deși stația de bigaz le-a 

fost pusă la dispoziție, tehni
cienii de la laminorul de tablă 
groasă întîrzie punerea la punct 
a procesului de ardere. Fiecare 
oră pierdută, ne indică un su
mar calcul, echivalează. în a- 
ceste condiții, cu 3 000—5 000 
Nmc gaz metan ce s-ar putea e- 
conomisi. Cum se vede, aștepta
rea... costă, cine o suportă insă ?

• La cuptoarele electrice de 
la Uzina de piese de schimb și 
reparații siderurgice consumul 
de energie electrică a fost depă
șit destul de mult. Motivul ? 
Nu s-a găsit încă o soluție pen
tru ca ventilatoarele de la in
stalația de exhaustoare să re
ziste unor temperaturi ridicate 
ale gazelor arse. Fără explicație.

• Atenție specialiști ! Consu
mul de energie electrică pentru 
producerea cocsului metalurgic 
a fost depășit pe primele 9 
luni ale anului, ceea ce se poate 
observa și la consumul de com
bustibil convențional pentru la
minate finite.

• Din cele 79 de bilanțuri 
energetice prevăzute a se în
tocmi pînă la sfîrșitul acestui 
an pină la 20 octombrie erau 
finalizate doar... 21. Pe cînd 
restul ?
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A 57 A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

La București a avut loc, 
miercuri după-amiază, adunarea 
festivă, organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R., 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și Consiliul General 
A.R.L.U.S., cu prilejul celei 
de-a 57-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Au participat membri ai C.C. 
al P.C.R., reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, per
sonalități ale vieții științifice 
și culturale, numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră și alți membri 
ai corpului diplomatic, precum 
și membrii delegației culturale 
sovietice și ai delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-române 
care ne vizitează țara.

In prezidiul adunării festive 
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cazan, ministrul in
dustriei ușoare, general-locote- 
nent Constantin Opriță. adjunct 
al ministrului apărării națio
nale și secretar ai Consi
liului Politic Superior, Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Dionlsie 
Balint, secretar al C.C. al 
U.T.C., Nicolae Constantin, 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Ștefan 
Ciurel, vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului 
București, Ion Ciubotaru. direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Aurelia Bratu, munci
toare la întreprinderea de con
fecții și tricotaje București, 
Mircea Cioară, student.

In prezidiu au luat loc, de 
asemenea, V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, N. I. Mohov, condu
cătorul delegației culturale so
vietice, și U. P. Usaciov, condu
cătorul delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, care 
se află în țara noastră cu pri
lejul manifestărilor consacrate 
aniversării Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Pe fundalul scenei, încadrat 
de drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice, se aflau por
tretul lui Vladimir Ilici Lenin, 
datele festive „1917—1974“, pre
cum și urările „Trăiască cea 
de-a 57-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie !“, „Trăiască prietenia fră
țească, alianța și colaborarea 
multilaterală dintre poporul ro
mân și poporul sovietic !“.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Socialiste România.

Despre semnificația celei de-a 
57-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie au 
vorbit tovarășii Gheorghe Ca
zan, ministrul industriei ușoare, 
și V. I. Drozdenko, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Aniversăm în aceste zile, îm
preună cu popoarele Uniunii 
Sovietice, cu popoarele tuturor 
țărilor socialiste, cu masele 
muncitoare și forțele progre
siste de pretutindeni, — a spus 
tovarășul Gheorghe Cazan — 
împlinriea a 57 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, eveniment de răscru
ce îri istoria omenirii, cu largi 
rezonanțe în întreaga lume.

înfăptuită sub conducerea 
Partidului Comunist făurit de 
Vladimir Ilici Lenin, Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie a marcat începutul unei 
noi ere în istoria omenirii — 
era revoluției proletare, a tre
cerii omenirii de la capitalism 
la socialism, însuflețind forțe

Adunarea festivă din Capitală
le revoluționare de pretutindeni 
la lupta pentru lichidarea ex
ploatării și asupririi, pentru 
profunde transformări revolu
ționare.

Este pentru noi un prilej de 
justificată mindrie să evocăm 
cu acest prilej ecoul pe care 
Marele Octombrie l-a avut în 
România, entuziasmul cu care 
masele populare din țara noas
tră au salutat acest eveniment 
istoric. Revoluția din țara lui 
Lenin a dat un impuls mișcării 
muncitorești din țara noastră in 
lupta sa pentru libertăți cetă
țenești, independență și uni
tate națională.

Solidaritatea militantă a ma
selor muncitoare din țara noas
tră cu tînăra putere sovietică, 
simpatia cu cauza Marelui Oc
tombrie și-au găsit expresia în 
paginile publicațiilor vremii, în 
numeroase mitinguri, demon
strații, greve și alte manifesta
ții de amploare. O pagină glo
rioasă în cronica prieteniei ro- 
mâno-sovietice au înscris-o de
tașamentele de revoluționari 
români formate pe teritoriul 
țării vecine, care au luptat cu 
eroism, alături de Armata Ro
șie, pe fronturile din Ucraina 
și Caucaz, Asia Centrală și Ex
tremul Orient pentru apărarea 
primului stat al muncitorilor și 
țăranilor împotriva forțelor con
trarevoluționare, a intervenției 
imperialiste.

Invingînd numeroase greutăți 
pricinuite de războiul civil, 
de înapoierea moștenită de la 
vechea Rusie țaristă, dovedind 
un eroism fără seamăn în anii 
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei — a spus în conti
nuare vorbitorul — oamenii 
muncii sovietici au reușit să 
edifice, sub conducerea Parti
dului Comunist, orînduirea so
cialistă, iar în prezent con
struiesc cu succes bazele teh- 
nico-materiale ale comunismu
lui.

Oamenii muncii din țara noas
tră — a spus el — dau o înaltă 
apreciere muncii entuziaste și 
rezultatelor remarcabile ale 
harnicului popor sovietic în 
opera de construire a comunis
mului, considerîndu-le drept o 
contribuție de cea mai mare 
însemnătate la creșterea influ
enței și prestigiului socialis
mului în întreaga lume.

Evocînd in continuare tradi
țiile de solidaritate și priete
nie româno-sovietice, vorbi
torul a subliniat că ele au 
fost cultivate și dezvoltate de 
cel mai autentic exponent al 
clasei muncitoare din România, 
Partidul Comunist Român, care, 
în pofida condițiilor grele ale 
ilegalității, a desfășurat o am
plă activitate pentru a face cu
noscute realizările primului stat 
al muncitorilor și țăranilor, s-a 
pronunțat consecvent pentru re
lații de prietenie și bună ve
cinătate cu Uniunea Sovietică.

In focul luptelor comune pur
tate «de ostașii români și sovie
tici s-a cimentat prietenia fră
țească româno-sovietică, care 
în anii construcției socialiste 
a căpătat noi valențe, deve
nind o trăsătură definitorie, 
constantă a politicii de stat a 
României socialiste.

Largi posibilități și o lumi
noasă perspectivă pentru evo
luția mereu ascendentă a rela
țiilor româno-sovietice au des
chis Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală în
cheiat în 1948 între cele două 
țări și, apoi, noul Tratat sem
nat la București în iulie 1970.

Se realizează cu succes o rod
nică colaborare multilaterală 
intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice. în acest sens, o im
portanță excepțională pentru 
adincirea relațiilor româno-so
vietice o au întîlnirlle și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brej- 
nev, care, prin înțelegerile re
alizate, contribuie la impulsio
narea relațiilor multilaterale 
româno-sovietice, la găsirea de 
noi căi pentru lărgirea colabo
rării reciproce. Progresul eco
nomic al celor două țări socia
liste frățești — a spus vorbito
rul — deschide perspectiva unei 
colaborări și cooperări tot mai 
largi și fructuoase, creează noi 
posibilități pentru adîncirea 

conlucrării multilaterale, în in
teresul dezvoltării construcției 
socialiste și comuniste in Româ
nia și Uniunea Sovietică, al ri
dicării bunăstării popoarelor 
noastre, al creșterii forței și in
fluenței socialismului în lume. 
Cunosc o extindere continuă 
schimburile pe linie guverna
mentală, schimburile de delega
ții pentru studierea experienței 
de partid, între județe și orașe 
din țara noastră și regiuni, ra
ioane și orașe din Uniunea So
vietică. Au loc numeroase 
schimburi pe linie de stat, pe 
linia organizațiilor de masă și 
obștești, se întăresc necontenit 
relațiile culturale și artistice 
dintre cele două țări, toate me
nite să ducă Ia o mai bună cu
noaștere reciprocă, la întărirea 
prieteniei româno-sovietice.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „cu convin
gerea că există toate premisele 
pentru întărirea continuă a prie
teniei româno-sovietice, partidul 
și statul nostru vor milita și în 
viitor în vederea dezvoltării 
multilaterale a colaborării tovă
rășești dintre România și 
U.R.S.S., dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
ceea ce corespunde intereselor 
popoarelor noastre, intereselor 
generale ale cauzei socialismu
lui și păcii".

De curînd — a spus în conti
nuare vorbitorul — întregul nos
tru popor a sărbătorit într-o at
mosferă de puternic entuziasm 
cea de-a 30-a aniversare a eli
berării patriei de sub dominația 
fascistă. A fost un prilej minu
nat de trecere în revistă a vic
toriilor istorice ale oamenilor 
muncii în toate domeniile vieții 
economice și sociale.

în prezent, Întregul popor 
trăiește atmosfera vibrantă a 
pregătirilor pentru înaltul forum 
al comuniștilor — Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român, care va dezbate și adop
ta hotăriri de importanță isto
rică pentru prezentul și viitorul 
României socialiste.

Adeziunea deplină a tuturor 
comuniștilor, a întregului popor 
la documentele programatice ale 
partidului, științific fundamen
tate, care poartă amprenta con
tribuției personale a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, voința 
unanimă de a le transpune în 
viață constituie dovada vie că 
acestea corespund în cel mal 
înalt grad intereselor și năzuin
țelor întregii noastre națiuni.

Expresia Încrederii nețărmu
rite în politica Partidului Co
munist Român, a coeziunii tu
turor comuniștilor, a întregului 
popor în jurul partidului, a con
ducerii sale, a constituit-o pro
punerea, susținută de numeroase 
colective de oameni ai muncii, 
organizații de partid, organizații 
obștești — practic de întregul 
partid, de întregul popor — ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales secretar general al 
partidului.

în continuare, referindu-se la 
participarea activă a țării noas
tre la viața internațională, la 
evenimentele importante care 
au loc in lume, vorbitorul a 
subliniat că România militează 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu Uniunea Sovietică, cu toate 
țările socialiste frățești, acțio
nează cu fermitate pentru rela
ții de colaborare cu toate sta
tele, pentru o pace trainică în 
lume. Ca membră a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, 
România acționează cu toată 
consecvența pentru adîncirea,' 
lărgirea și continua perfecționa
re a cooperării economice și teh- 
nico-științifice cu țările membre 
ale acestui organism, pe baza 
principiilor adoptate în comun 
privind respectarea suveranității 
și independenței naționale, în
trajutorării tovărășești și avan
tajului reciproc.

La baza relațiilor sale interna
ționale, țara noastră așează 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
ale nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state.

Ca țară europeană, România 
este vital interesată în stator
nicirea unor raporturi noi, de 
egalitate și de respect, de cola
borare neîngrădită între toate 
statele de pe continent. în acest 

sens, țara noastră acționează cu 
toată consecvența pentru ur
gentarea lucrărilor Conferinței 
general-europene și pentru ți
nerea ultimei sale faze la cel 
mai înalt nivel.

România se pronunță cu ho- 
tărîre pentru soluționarea pe 
cale pașnică a conflictelor și 
stărilor de încordare din Orien
tul Mijlociu, din Cipru, cît și 
din alte zone ale lumii, pentru 
o pace trainică, dreaptă care să 
asigure fiecărui popor indepen
dența și suveranitatea. Consi
derăm, de asemenea, că trebuie 
depuse eforturi susținute în ve
derea realizării prevederilor a- 
cordurilor de la Paris cu privire 
la Vietnam, pentru instaurarea 
unei păci trainice în întreaga 
Indochină, pentru respectarea 
drepturilor tuturor popoarelor 
din această zonă a lumii de a 
dispune de propria lor soartă. 
Țara noastră sprijină eforturile 
consecvente ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene privind 
realizarea unificării pașnice și 
independente a patriei sale, fără ( 
nici un amestec din afară.

Este necesar, totodată, să se 
intensifice lupta pentru lichi
darea deplină a vechii politicii 
imperialiste de forță și dictat, 
a colonialismului, neocolonialis- 
mului, a oricăror forme de imix
tiune în treburile interne ale 
altor popoare.

în încheiere, vorbitorul a 
spus t Dînd expresie sentimen
telor de prietenie frățească față 
de popoarele Uniunii Sovietice, 
poporul român le adresează cu 
prilejul Zilei de 7 Noiembrie 
calde felicitări și urări de noi 
și tot mai mari succese in Înde
plinirea programului elaborat 
de Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S. de construire a socie
tății comuniste în Uniunea So
vietică, în activitatea consacra
tă înfloririi patriei, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii 
în lume.

Sărbătorim astăzi, Împreună, 
cea de-a 57-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, măreață sărbătoare a 
tuturor oamenilor muncii de 
pe globul pămintesc — a spus 
ambasadorul V. I. Drozdenko. 
Revoluția din Octombrie a ves
tit sfirșitul domniei capitalismu
lui și începutul unei ere noi — 
era triumfului socialismului și 
comunismului, a înfloririi tutu
ror forțelor creatoare și însuși
rilor oamenilor muncii.

Victoria proletariatului din 
Rusia, mărețele idei ale Revolu
ției din Octombrie au stimulat 
spiritul revoluționar al clasei 
muncitoare de pe întreg pămîn- 
tul. Pe toate meridianele glo
bului pămintesc, masele largi 
populare le-au primit ca pe o 
chemare înflăcărată la luptă 
pentru înfăptuirea năzuințelor 
de libertate și progres, pentru 
eliberarea socială și națională. 
Oamenii sovietici țin minte și 
prețuiesc faptul că clasa munci
toare din România și-a exprimat 
pe calea a numeroase acțiuni și 
demonstrații de masă solidarita
tea cu proletariatul victorios al 
Rusiei, că mii de români au 
luptat cu devotament și abne
gație în batalioanele revoluțio
nare pentru cauza revoluției.

Rămîne, de asemenea, in isto
rie — a arătat vorbitorul — că 
sub influența Marelui Octom
brie s-a produs un impetuos a- 
vint al luptei revoluționare a 
maselor muncitoare din Româ
nia împotriva exploatării capi
taliste și moșierești, împotriva 
reacțiunii, pentru drepturi so
ciale și politice.

Marele Octombrie a deschis 
în fața țării noastre orizonturi 
largi, a deschis drumul socialis
mului. Acesta era drumul cel 
mai luminos, cel mai sigur, dar 
totodată un drum necunoscut, 
încă de nimeni călcat, și de a- 
ceea un drum foarte greu. Par
tidul lui Lenin a înarmat po
porul sovietic cu un plan știin
țific de construire a socialismu
lui. Industrializarea socialistă a 
țării, colectivizarea agriculturii 
și revoluția culturală au făcut 
de nerecunoscut chipul patriei 
noastre, au avut o semnificație 
din cele mai mari pentru desti
nele istorice a milioane și mi
lioane de oameni.

Principalul rezultat al activi
tății revoluționare transforma
toare a poporului sovietic, sub 
conducerea partidului, a fost 

victoria deplină și definitivă a 
socialismului în U.R.S.S. și tre. 
cerea la construirea comunismu
lui.

în anii construirii unei vieți 
noi. partidul și poporul au în
cercat atît bucuria unor mari iz- 
bînzi, cît și amărăciunea pier
derilor și a unor eșecuri vre
melnice, dar din toate încercă
rile ele au ieșit și mai călite, și 
mai puternice, societatea sovie
tică s-a dezvoltat neabătut pe 
o linie ascendentă. Acesta este 
rezultatul1 consecvenței revolu
ționare a partidului lui Lenin, 
al continuității liniei lui gene
rale, rezultatul muncii pline de 
abnegație și optimismului neclin
tit al poporului sovietic, al în
crederii lui în triumful idealu
rilor comuniste. Prin munca e- 
roică a milioane de oameni, la 
noi s-a făurit societatea socia
listă dezvoltată, matură.

în această ordine de idei, am
basadorul U.R.S.S. s-a referit 
apoi, pe larg, la marile succese 
obținute în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a bună
stării populației, la transformă
rile radicale în viața spirituală 
a oamenilor. Sub conducerea 
partidului leninist, a spus el, 
poporul sovietic a obținut în 
opera de construire a comunis
mului victorii de importanță 
mondială și istorică. Se poate 
spune cu deplin temei că azi 
societatea sovietică se distinge 
mai mult ca oricînd prin stabi
litate politică și dinamism eco
nomic, prin unitatea interna- 
ționalistă strînsă și prietenia 
frățească a popoarelor.

Opera de transformare revo
luționară a lumii începută de 
Marele Octombrie — a spus în 
continuare ambasadorul sovietic 
— este continuată de victoriile 
revoluțiilor socialiste din multa 
țări ale Europei și Asiei și, pe 
continentul american, în Cuba, 
de constituirea sistemului socia
list mondial. Statul socialist so
vietic, a! cărui prim act legisla
tiv a fost Decretul despre pace 
al lui Lenin, poartă de 57 de ani 
sus steagul păcii și prieteniei 
între popoare.

în continuarea cuvîntării sale, 
vorbitorul a spus :

Azi, de ziua glorioasei aniver
sări a Marelui Octombrie, pu
tem releva cu un legitim senti
ment de satisfacție că popoarele 
țărilor noastre păzesc și sporesc 
în tot felul tradițiile de priete
nie și colaborare ale relațiilor 
sovieto-române, depun eforturi 
pentru ca aceste relații fră
țești să devină mai trainice și 
mai largi în numele intereselor 
și idealurilor comune. Popoarele 
sovietic și român sînt unite 
prin comuniunea orînduirii so
ciale și prin unitatea telurilor 
în lupta pentru construirea so
cialismului și comunismului, 
pentru pace și progres social pe 
Pămînt. Această prietenie este 
o cucerire istorică a popoarelor 
și partidelor comuniste ale ță
rilor noastre, un mare bun al 
lor. Celebrînd azi sărbătoarea 
marii revoluții proletare, trium
ful ideilor ei nobile, ne putem 
exprima — a subliniat vorbito
rul — încrederea fermă că re
lațiile strînse de prietenie și co
laborare dintre popoarele Uni
unii Sovietice și României so
cialiste se vor dezvolta cu suc
ces și în viitor, spre binele 
popoarelor noastre, în interesul 
socialismului și păcii.

Referindu-se în continuare la 
întărirea permanentă a comuni
tății socialiste, ambasadorul U- 
niunii Sovietice a spus : „Ță
rile frățești au străbătut un 
mare drum. Au fost verifi
cate în practică principiile și 
formele colaborării multilaterale 
dintre ele. Au dobîndit expe
riență și s-au consolidat organi
zațiile noastre colective. Trata
tul de la Varșovia a devenit un 
instrument de nădejde, eficient, 
al păcii și socialismului. Consi
liul de Ajutor Economic Reci
proc contribuie prin întreaga sa 
practică la dezvoltarea impor
tantului proces istoric al inte
grării economice a țărilor socia
lismului.

Referindu-se la activitatea ță
rilor socialiste în viața interna
țională, pusă în slujba păcii și 
consolidării securității în lume, 
vorbitorul a spus : Destinderea 
încordării a contribuit la trans
ferarea în sfera politică a so

luționării situațiilor conflictuale 
din Vietnam și Laos, de pe sub- 
continentul sud-asiatic, din O- 
rientul Apropiat. Devin tot mai 
vizibile momentele pozitive din 
situația de pe continentul euro
pean. Aceasta o atestă lucrările 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, 
tratativele de la Viena cu pri
vire la reducerea forțelor ar
mate și a armamentelor în Eu
ropa, consolidarea pozițiilor in
ternaționale ale Republicii De
mocrate Germane, normalizarea 
relațiilor unei serii de țări ale 
socialismului cu R.F.G. și cu 
alte țări vest-europene.

îmbunătățirea climatului in
ternațional este însoțită de des
fășurarea unor contacte politice 
de bun augur, de colaborarea 
economică reciproc avantajoasă, 
pe termen lung, între țările a- 
parținînd celor două sisteme 
mondiale.

în această ordine de idei, 
vorbitorul s-a referit la unele 
aspecte ale politicii externe a 
partidului și statului sovietic, 
care au folosit cele mal eficiente 
forme de contacte politice și de 
colaborare cu diferite țări in
clusiv cu statele din Europa de 
vest, cu Japonia, a amintit pre
facerile care au avut loc în re
lațiile Uniunii Sovietice cu Sta
tele Unite ale Americil.

Subliniind că anii ’70 intră în 
istoria relațiilor internaționale 
ca o perioadă de destindere a 
încordării, ca 0 cotitură de la 
„războiul rece" la recunoașterea 
principiilor coexistenței pașnice, 
vorbitorul a relevat faptul că 
viața a arătat că acesta este un 
proces complex, adesea contra
dictoriu, că în lume mai sînt 
încă multe forțe care se împo
trivesc destinderii încordării, 
ceea ce cere din partea tuturor 
forțelor iubitoare de pace să fie 
în permanență vigilente, să-și 
întărească unitatea, să dea o ri
postă hotărîtă oricăror uneltiri 
ale reacțiunii imperialiste.

Oamenii sovietici — a spus 
ambasadorul U.R.S.S. în încheie
rea cuvîntării sale — sărbăto
resc aniversarea Revoluției din 
Octombrie cu un mare avint po
litic și în muncă. Aceasta o de
monstrează puternic unitatea 
dintre partid și popor. Partidul 
nostru întruchipează în activita
tea sa energia revoluționară și 
practicismul poporului nostru. 
Poporul nostru este însuflețit de 
mărețele idealuri ale partidului, 
de idealurile comunismului. în 
această unitate dintre partid și 
popor stă chezășia victoriei 
măreței noastre cauze.

Noi ne bucurăm sincer de 
succesele poporului român în 
opera de construire a socialis
mului. Asupra noastră, a tutu
ror, au produs o uriașă impresie 
succesele dobîndite în cei 30 de 
ani de putere populară, măre
țele planuri ale Partidului Co
munist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. De ziua 
aniversării Revoluției din Oc
tombrie, noi vă urăm succese 
mari pe acest drum luminos.

în încheierea adunării festive 
a fost prezentat un program ar
tistic, susținut de ansambluri și 
artiști ai scenelor bucureștene.

★
Miercuri după-amiază a avut 

loc la Casa de cultură din Hu
nedoara o adunare festivă con
sacrată celei de-a 57-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Au luat parte 
reprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, metalur- 
giști, constructori și alți oameni 
ai muncii din acest important 
centru industrial.

Despre semnificația istorică 
a evenimentului aniversat și 
despre realizările remarcabile 
obținute de Uniunea Sovietică 
în anii care au trecut după în
făptuirea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie au vor
bit Gheorghe Vasiu, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
Hunedoara al P.C.R., și V. M. 
Soloviov, din partea Ambasa
dei sovietice din țara noastră. 
Vorbitorii au relevat, de ase
menea, relațiile de prietenie 
dintre poporul român și poporul 
sovietic, dintre P.C.R. și P.C.U.S.

(Agerpres)

Recepție oferită 
, Uniunii

Cu prilejul celei de-a 57-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V. I. Drozdenko, a oferit, 
miercuri seara, o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Cioară, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Mihai Da
lea, Ștefan Andrei, Gheorghe 
Oprea, membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, membri ai Consiliului 
general ARLUS, oameni de ști
ință, artă șl cultură, generali șl

Depuneri
Cu prilejul celei de-a 57-a a- 

niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, miercuri 
dimineața, V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei au depus o coroană de 
flori la monumentul lui V. I. 
Lenin din Capitală.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ai Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, generali și ofițeri supe
riori.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii delegației conduse de 
N. I. Mohov, adjunct al minis
trului culturii al U.R.S.S., pre
cum și membrii colectivului 
Teatrului Academic de Dramă 
„A. S. Pușkin" din Leningrad, 
care se află în țara noastră.

Cu același prilej, delegația 
Asociației de prietenie sovieto-

ALTE MANIFESTĂRI

în sala mică a Palatului Re
publicii a avut loc, miercuri sea
ra, recitalul violonistului Ghidon 
Kremer din U.R.S.S., laureat al 
concursurilor muzicale interna
ționale de la Bruxelles, Mon
treal, Genova, și Moscova. Ar
tistul sovietic a interpretat lu
crări de Bach, Stravinski, Schu
bert, Prokofiev, acompaniamen
tul la pian fiind susținut de 
compatriotul său Oleg Maizen- 
berg.

PLECAREA ÎN U.R.S.S.
A UNEI DELEGAȚII

Răspunzînd invitației unor 
organe locale de partid și de 
stat sovietice, delegații ale or
ganelor locale de partid și de 
stat din mai multe județe și 
municipii ale țării noastre au 
plecat în U.R.S.S. pentru a par
ticipa la festivitățile organizate 
cu ocazia celei de-a 57-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie : O de
legație din județul Suceava, 
condusă de tovarășul Miu Do- 
brescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean de partid, — in 
regiunea Cernăuți — R.S.S. U- 
craineană ; o delegație din ju
dețul Maramureș condusă de 
tovarășul Pop Gheorghe, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popu
lar județean, — în regiunea 
Ivano Frankovsk — R.S.S. U- 
craineană ; o delegația din ju
dețul Satu Mare, condusă de 
tovarășul Ienciu Ion, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popular 
județean, — în regiunea Trans
carpatică — R.S.S. Ucraineană ; 
o delegație din județul Brașov, 
condusă de tovarășa Elena Geor
gescu, secretară a Comitetului 
județean de partid, — în regiu
nea Iaroslavl — R.S.F.S.R. ; o 
delegație din județul Botoșani, 
condusă de tovarășul Mihail 
Burlacu, secretar al Comitetu
lui județean de partid — în ra
ionul Fălești — R.S.S. Moldove
nească ; o delegație din județul 
Iași, condusă de tovarășul Ste
fan Vrînceanu, vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Con

de ambasadorul 
Sovietice

ofițeri superiori, reprezentanți ai 
cultelor, ziariști.

Au participat, de asemenea, 
membrii delegației culturale so
vietice, condusă de N. I. Mohov, 
adjunct al ministrului culturii ăl 
U.R.S.S., precum și cei ai dele
gației Asociației de prietenie so
vieto-române, condusă de U. P. 
Usaciov. adjunct al ministrului 
învățămîntului superior și tehnic 
al R.S.F.S. Ruse, care se află in 
țara noastră cu prilejul manifes
tărilor dedicate aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Erau prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului 
diplomatic.

de coroane
română, condusă de U. P. Usa
ciov, adjunct al ministrului în
vățămîntului superior și tehnic 
din R.S.F.S.R., a depus coroane 
de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism, la Monumentul eroilor 
patriei și la Monumentul eroi
lor sovietici.

Au luat parte Octav Livezea*  
nu, membru în biroul Consiliu*  
lui General al A.R.L.U.S., re*  
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ai Consiliu
lui popular al municipiului 
București, generali și ofițeri 
superiori.

La solemnitatea ct&e a avut 
loc la Monumentul eroilor so
vietici au luat parte col. A. F. 
Musatov, atașat militar aero 
și naval al Uniunii Sovietice la 
București, membri ai Amba
sadei U.R.S.S.

în cadrul manifestărilor des
fășurate în municipiul Pitești 
sub genericul „Zilele culturii so- 
vietice", miercuri după-amiază 
la Palatul culturii din localitate 
a fost organizată o „seară a cul
turii sovietice", la care au luat 
parte numeroși oameni de cul
tură și artă, cadre didactice, stu- 
denți și elevi.

Cu același prilej, la Bibliote
ca județeană Argeș din Pitești, 
a fost deschisă o expoziție de 
carte rusă și sovietică.

siliului popular județean — în 
raionul Ungheni — R.S.S. Mol
dovenească ; o delegație din ju
dețul Galați, condusă de tova
rășul Costică Dendrino, pre
ședintele Colegiului județean 
de partid — în raionul Vulcă- 
nești — R.S.S. Moldovenească ; 
o delegație din orașul Vaslui, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ignat, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid — în raio
nul Leova — R.S.S. Moldove
nească ; o delegație din muni
cipiul Bîrlad, condusă de tova
rășul Viuleț Iordache, secretar 
al Comitetului municipal de 
partid — în raionul Cahul^— 
R.S.S. Moldovenească ; o deL - 
gație din municipiul Tulcea, 
condusă de tovarășul Ancuța 
Costache, secretar al Comitetu
lui municipal de partid — in 
orașul Ismail — R.S.S. Moldo
venească.

★
Cu prilejul celei de-a 57-a a- 

niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Co
mitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor, Comite
tul Național pentru Apărarea 
Păcii, Comitetul foștilor luptă
tori antifasciști din România, 
Comitetul organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist, 
Comitetul național al Societății 
de Cruce Roșie, Uniunea zia
riștilor, alte instituții, organi
zații de masă și obștești au a- 
dresat telegrame de felicitare 
organizațiilor similare din U- 
niunea Sovietică.
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BUNICUL SIBERIAN — Gala 
filmului sovietic: Patria (ora 20).

AGENTUL STRANIU : Scala 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21); 
București (orele 8,30; 10,45; 13.15; 
16: 18,30; 20,46).

ALEXANDRU MACEDON: Fero
viar (orele 9; 12; 14,45; 17,45; 20,30); 
Melodia (orele 9; 12,15; 16; 19);
Modern (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20).

POLIȚIA ACUZA, LEGEA A- 
CHITĂ: Patria (orele 9,30; 12,15;
15) .

ANCHETA LA MARIENBAD: 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15: 13,30; 
15,45: 18; 20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI: Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21); Festival (orele 9,15; 12; 
15; 17,45; 20,30): Favorit (orele 
9.30: 12; 15,30; 18; 20,30).

TOM SAWYER: Sala Palatului 
(orele 17,15; 20); Capitol (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

DUHUL AURULUI: Doina (ore
le 15,45; 18,15; 20,15); Grlvlța (ora
16) : Floreasca (orele 16; 18; 20).

ALBA CA ZĂPADA ȘI CF.I 
ȘAPTE PITICI: Doina (orele 9,30; 
11,30: 16.15).

AFACEREA PRINȚUL NEGRU: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20,30).

CIDUL: Central (orele 9,15;
12.30: 16: 19,30).

TELEGRAME: Victoria (ora
18.15).

PLANETA SĂLBATICĂ: Victo
ria (orele 9,15; 11.30: 13 45; 16;
20.30).

DUELUL: Bucegl (ora 16).
i APAȘII: Bucegl (orele 18: 20).

MISTERUL VASULUI „MARY 
DE ARE": Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20,30); Gloria (ore
le 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

DACII: Gloria (ora 8,30).
NEÎNFRICATUL ATAMAN1: Lira 

(orele 15,30; 20,15).
SUFLETUL NEGRULUI CHAR

LEY: Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30); Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

O MADONĂ ÎN PLUS: Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20).

LUMINILE ORAȘULUI: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15).

CĂPITANUL NEGRU: Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15).

SCURTĂ VACANȚĂ: Unirea (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

ȚARUL IVAN IȘI SCHIMBĂ 
PROFESIA: Pacea (orele 16; 18; 
20).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT: Viitorul (orele 16; 18; 
20).

GOANA DUPĂ AUR: Ferentari 
(orele 14; 16; 18; 20).

STEJAR — EXTREMA UR
GENȚĂ: Arta (orele 15,30; 17,45; 
20).

RÎUL ROȘU: Glulești (orele 
15,30; 18; 20.15)), Cosmos (orele 
15,30; 18).

TATĂL RISIPITOR: Progresul 
(orele 16; 18; 20).

APARTAMENTUL: Cotrocenl (o- 
rele 15: 17.45; 20).

SALUT ȘI ADIO: Vltan (orele 
15.30; 18; 20).

B. D. IN ALERTA : Aurora 
(ora 20,15).

RUY BLAS: Grlvlța (orele 9; 
11,15: 13,30: 18,15; 20,30); Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18);
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15).

ZĂPADA FIERBINTE: Munca 
(orele 16; 18; 20).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL: Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20).

VÂND ANA: Tomis (orele 9: 
12,30; 16; 19).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR: Moșilor
(orele 15,30; 18; 20,15).

ARTICOLUL 420: Crîngași (0- 
rele 15,30; 19).

ȘAPTE PĂCATE: Popular (ore
le 15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI: 
Cosmos (ora 20,15).

O VIAȚĂ (orele 14,30; 16,30); 
DRAGOSTE LUNGA DE-O VARĂ 
(ora 18,45); DEȘERTUL ROȘU 
(ora 20,45): Cinemateca „Union".

Opera Română: CNEAZUL
IGOR — ora 19; Teatrul de Ope
retă: SÎNGE VIENEZ — ora 19.39; 
Teatrul Național (Sala Mică): 
TRAVIATA — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu): ÎNTRE NOI DOI 
N-A FOST DECÎT TĂCERE — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru): HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 19,30; (Sala Studio): 
ȘOC LA MEZANIN — ora 19; 
Teatrul de Comedie: PREȘUL
— ora 19,30 ; Teatrul Mic : 
MATCA — ora 19,30 ; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19,30; Teatrul Evre
iesc de Stat: LOZUL CEL MARE
— ora 19,30; Studioul de Teatru
al I.A.T.C.: PROCESE — ora 20; 
Teatrul „Ion Vasilescu“: MITICĂ 
POPESCU — ora 19.30; Teatrul 
Țăndărică (Sala Victoria): BU

ALI — ora 15; Ansamblul „Rap
sodia Română": ȚARĂ BOGA- 
TĂ-N FRUMUSEȚI — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : OMUL 
INVIZIBIL — ora 19,30: Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
VINO SĂ NE VEZI DISEARĂ — 
ora 19,30; (Sala Victoria): UN
BAIAT DE ZAHĂR... ARS! — ora 
19,30; A.R.I.A. (la Sala Teatrului 
Național): TEATRUL ACADEMIC 
DE DRAMA „A. S. PUȘKIN" 
DIN LENINGRAD cu piesa AZI
LUL DE NOAPTE — ora 20; Cir
cul de Stat: MARELE SPECTA
COL — ora 19,30.

PROGRAMUL 1
8,45 Monumente brîncovenești: 

film documentar. 9,10 Reflexe în 
apă — emisiune de balet pe mu
zică de Debussy. 9,30 Transmisiu
ne directă de la Moscova: aspeo- 
te de la parada militară și demon
strația oamenilor muncii cu prile
jul celei de a 57-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. 10.30 Farmecul * muzicii. 
16.00—17,00 Teleșcoală. 16,20 Tea
tru comentat pentru elevi: „Băl- 
cescu". 17,30 Telex. 17,35 Agroen- 
ciclopedia. 18,25 Universitatea TV. 
18.55 Azi în U.R.S.S. — secvențe 
de televiziune oglindind realizări
le poporului sovietic în cele mai 
diverse domenii de activitate. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Car
ta comuniștilor români în dezba
terea întregului popor. 20.12 întîl- 
nire cu ansamblul „Beriozka". 
20,40 Film artistic: „Doi pe un 

drum" — producție a Televiziunii 
sovietice. 21,58 „Toată ziua stele
le" — program distractiv. 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea programu
lui.

PROGRAMUL 2

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotel«viziunii Române. 
22,00 Cărți și idei. Mihail Kogăl- 
niceanu — Opere vol. I. 22,25 în
chiderea programului.

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Melodia zi
lei : „Din toată inima" de 
Gelu Mihăilă. 10,00 Divertis- 
club. 11,00 Profil pe porta
tiv : Aurelian Andreescu. 11,20 
Spre piscul fericirii — cîntece. 
11,30 Din comoara folclorului nos
tru. 12,00 Știri. 12,05 Invitație în 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 17,00 
Știrile după-amiezii. 17,05 Alo, Ra
dio! — muzică ușoară la cerere. 
17,50 Mîndrie de oțelar — cîntece. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Cine
ma. 18,10 Săptămîna culturii so
vietice. 18,45 Muzică din operete. 
18.55 Melodia zilei. 19.00 In direct... 
de la Clubul tineretului din Arad. 
Premieră culturală arădeană. 19.30 
Știri. 19.35 Casa de discuri „Atlan
tic". 20,00 Teatru radiofonic: „Pri
ma bătălie" de Serghei Ermo- 
linski. 21,00 Radio-fono-rama. Mu
zică ușoară românească. 22,00 O 
zi într-o oră. 23,00 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. Tineri 
poeți. 23,55—24,00 Ultimele etiri.

PUTEREA DE A-ȚI DEPĂȘI SUCCESUL
(Urmare din pag. I)

o completează Maria Bălănes- 
cu, dar nu și ultimul. Să trecem 
peste vacanță, peste excursie, 
care, intr-adevăr, a fost încîn- 
tătoare și să ne întoarcem la 
primul contact, ca muncitoare 
de data aceasta, cu întreprinde
rea noastră. Mai purtam încă 
în minte cuvintele dirigintei și 
tot nu le înțelegeam sensul. Dar 
iată că oamenii de aici, din 
întreprindere au știut să ni-1 
tălmăcească fără prea multe 
ocolișuri. Mai întîi, însuși secre
tarul comitetului de partid, to
varășul Ilie Bîrsan, ne-a spus 
răspicat : „Mă bucur că promo
ția voastră fruntașă este astăzi 
printre muncitorii întreprinderii. 
De aceea, socotim că avem tot 
dreptul să fim foarte exigenți, 
severi chiar, cu voi. Tocmai 
vouă, premianților, nu putem să 
vă facem nici o concesie". La 
fel ne-a vorbit la venirea în 
secție și secretara U.T.C., Cor
nelia Ciohinete. Și atunci ne-am 
pierdut de tot. Pur și simplu nu 
știam ce să credem. Premiul 
nostru, mîndria noastră devenise 
un coșmar. Mai să credem că 
are toată lumea ceva cu premiul 
nostru.

— Și ce ați făcut ?
— Ce era să facem, ne-am 

început lucrul. Și curînd am 
văzut, aici, direct la mașini, că 
nu premiul din luna iunie ne 
recomanda, ci însăși munca 
noastră. Treptat am înțeles că 
nici un premiu, nici o distincție 
de pe lume nu au acoperire, 

dacă nu le întărești, nu le con
firmi cu munca ta, cu rezulta
tele tale de fiecare zi.

— Dar cum rămîne cu „cartea 
de vizită" ?

— A, am completat-o cu pro
priile noastre rezultate. încă 
de pe acum toate fetele din 
promoția noastră lucrează la 
cite două mașini. Nu știu dacă 
amănuntul acesta vă spune 
ceva ? Raportați-1 însă la un 
altul, acela că muncitoarele 
experimentate din întreprinde
re lucrează la cite 3 mașini și 
o să înțelegeți și unul dintre 
proiectele noastre de viitor.

Nu imj pot stăpîni curiozita
tea : dar cu tovarășa profesoară 
Horhoianu, cu fosta voastră di
rigintă, v-ați mai intilnit ?

— Desigur, ne-am intilnit și 
i-am povestit tot ceea ce v-am

Forte sporite la recoltatul sfeclei de zahăr
(Urmare din pag. 1) 

coltat și suprafețele cele mai 
întinse.

Am constatat ieri și o mai 
bună organizare a lucrului. La 
Galicea Mare, de pildă, pe tar
laua de lingă șosea, am intilnit 
7 echipe în plină întrecere, re- 
coltînd manual și încărcînd re
morcile care transportau sfecla 
direct la gara Băilești. Ion 
Țocu, șeful secției mecanizare, 
ne informa că s-a primit în 
sprijin, pe lingă utilajele pro
prii, un număr sporit de mașini 
de la I.R.T.A. „într-o săptămînă, 

povestit și dumneavoastră. A 
zimbit și ne-a spus că îi putem 
reaminti că mai sîntem pre- 
mianți numai după încheierea 
etapei din anul viitor a con
cursului profesional „Miini mă
iestre" la care toate cele 27 de 
fete din promoția noastră vor să 
se înscrie.

Cam asta ar fi, pe scurt, tot 
ceea ce am aflat despre pre
miantele ziarului nostru.

Iar dacă am ținut să povestesc 
și cititorilor această intîmplare 
a fost pentru că în timp ce o 
ascultam,_ m-am surprins fără 
voie căutînd în memorie numele 
înțeleptului care a spus cindva ; 
„Nu e greu să ciștigi un premiu. 
Mai greu e să ii păstrezi".

De fapt, numele nu mi l-am 
reamintit nici pină astăzi. Dar 
parcă asta este important ?

iși exprima încrederea tovară
șul Dorel Popa, președinte al 
Consiliului intercooperatist Băi
lești, vom putea încheia acțiu
nea de recoltare a sfeclei de za
hăr pe toate cele 160 hectare. 
Avem o producție bună și vrem 
să nu pierdem nimic din ea“.

Așa cum s-a acționat ieri, se 
poate aprecia că în citeva zile 
recoltatul acestei culturi va pu
tea fi terminat. Se solicită, 
însă, un efort mai susținut, o 
mai bună organizare în unită
țile ce aparțin consiliilor inter- 
cooperatiste Bîrca, Ghidici, Ca- 
tane, Boureni, Poiana Mare.
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TELEGRAMĂ
Primul ministru al Turciei, BtlLENT ECEVIT, a trimis primu

lui ministru al guvernului, MANEA MANESCU, următoarea tele
gramă :

Foarte impresionat de amabilul mesaj de felicitări pe care Ex
celența Voastră mi l-a trimis cu ocazia celei de-a 51-a aniversări 
a Republicii, mă grăbesc să vă prezint mulțumirile mele cele 
mai vii și sincerele mele urări de fericire personală și prosperi
tate pentru țara dumneavoastră prietenă.

PRIMIRI
Miercuri, Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internaționa
le, a primit delegația economi
că guvernamentală columbiană, 
condusă de dr. Diego Moreno 
Jaramillo, viceministrul dezvol
tării economice, care participă 
la lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei mixte româno- 
columbiene. în cadrul întreve
derii, au fost examinate evolu
ția schimburilor comerciale și a 
cooperării economice bilaterale, 
perspectivele dezvoltării și di
versificării acestora.

★
In perioada 23 octombrie — 

6 noiembrie, ne-a vizitat țara, 
la invitația ziarului „Scînteia", 
o delegație de ziariști, condusă 
de tovarășul Ri long Ik, mem
bru al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, redactor șef al 
ziarului „Nodon Sinmun" — 
organ al C.C. al P.M. din Co
reea. Oaspeții au vizitat obiec
tive economice, culturale și so
ciale, au avut întrevederi cu 
cadre de partid și de stat, cu 
ziariști din județele Brașov, 
Argeș, Olt, Dolj și din muni
cipiul București.

La încheierea vizitei, tovară
șul Ri long Ik, ceilalți ziariști 
corteni, au fost primiți de tova
rășul ' Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R. La întilnire, 
care s-a desfășurat într-o atmos-

feră prietenească, a participat 
tovarășul Alexandru Ionescu, 
membru al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șef al ziarului „Scinteia“.

A fost prezent tovarășul Pak 
Ciun Guk, ambasadorul R.P.D. 
Coreene în țara noastră.

SOSIRE
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, care a 
făcut o vizită oficială in Fran
ța, la invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Franceze, Jean Sauvagnargues, 
s-a înapoiat, miercuri după- 
amiază, în Capitală.

★
La plecarea din Paris, pe 

aeroportul Orly, ministrul ro
mân a fost salutat de Bernard 
Destremeau, secretar de stat 
pe lingă Ministerul Afacerilor 
Externe, de funcționari superiori 
din M.A.E.

★
La înapoierea din vizita ofi

cială în Franța, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Ma
covescu, a făcut, la 6 noiembrie, 
o scurtă escală la Belgrad. Pe 
aeroport, ministrul român a fost 
întîmpinat de Lazar Moisov, loc
țiitor al secretarului federal 
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de păreri, în le
gătură cu unele probleme inter
naționale actuale.

Și-au îndeplinit
sarcinile

Transpunînd în fapt prețioa
sele indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitei făcute anul trecut in 
întreprinderea mecanică „Ni- 
colina" din Iași, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii acestei 
unități au îndeplinit, cu 56 de 
zile înainte de termen, planul 
producției industriale pe anii 
1971—1974. Datorită succesului 
amintit, pînă la deschiderea lu
crărilor celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, colectivul 
întreprinderii „Nicolina" va 
obține o producție de 50 mi
lioane lei în contul ultimului an 
al cincinalului, urmînd ca, po
trivit angajamentului, pînă la 
sfîrșitul lunii decembrie, acest 
spor să ajungă la 140 milioane 
lei.

însuflețiți de perspectivele lu
minoase ce se deschid în fața 
colectivului întreprinderii noas
tre, aflată într-un amplu proces 
de dezvoltare, ca urmare a In
dicațiilor 
spune în telegrama 
C.C. al ------

dumneavoastră, se 
adresată 

P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, vă a- 
sigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general că vom pune în 
valoare și mai bine întreaga ca
pacitate creatoare, energia și 
elanul revoluționar, că vom da 
un nou și puternic avînt întrece
rii socialiste pentru realizarea 
cincinalului mai devreme, pentru 
transpunerea în viață a preve
derilor cuprinse în documentele 
ce vor fi aprobate de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului. 
Ne exprimăm, și cu acest pri
lej, dorința unanimă ca dum
neavoastră să fiți reales în 
funcția de secretar general al 
P.C.R., ceea ce constituie pen-

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ LA ACADEMIA „ȘTEFAN GHEORGHIUii

r

9

de plan
„începe o nouă SINUlfSPORT__ _ ____  _  _  _____

în zilele de 5 și 6 noiembrie, 
la Academia „Ștefan Gheorghiu" 
a avut loc sesiunea științifică 
cu tema : „Factorul om în dez
voltarea României socialiste", 
organizată în cinstea Congre
sului al XI-lea al partidului.

La lucrări au participat ca
dre didactice, activiști de par
tid și de stat, doctoranzi ab
solvenți ai institutelor și cursu
rilor de perfecționare, studenți 
și cursanți, cadre de instruire de 
la școlile interjudețene de 
partid.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de condu
cere și rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

Sesiunea a prilejuit o amplă 
dezbatere sub multiple aspec
te — economic, politic, filozofic, 
sociologic — cu privire la ro
lul determinant al omului în 
viața socială, în ințreaga operă

de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate.

în încheierea lucrărilor, a fost 
adresată o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune între altele :

Participanții la sesiune 
îndreaptă, cu respect și 
noștință, gindul spre 
cerea de partid, spre 
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reafirmîn- 
du-și adeziunea deplină față de 
întreaga politică internă și ex
ternă a Partidului Comunist 
Român, hotărirea nestrămutată 
de a munci cu deplină dăruire 
și responsabilitate, pentru a-șî 
aduce contribuția la cauza edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și 
rii României spre

Lucrările sesiunii 
spune mai departe 
mă, au relevat 
excepțională a

își 
recu- 

condu- 
dumnea-

a inaintă- 
comunism. 

noastre, se 
în telegra- 

insemnătatea 
documentelor

CRONICA II. T. C
In 

tice 
4 și 
a reprezentanților organiza
țiilor de tineret din Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, Cehoslova
cia, Cuba, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și R. D. 
Vietnam.

La lucrări a participat și 
o delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist din Republica 
Socialistă România, alcătuită 
din Vasile Nicolcioiu și Radu 
Enache, secretari ai C.C. al 
U.T.C.

Participanții Ia întîlnire au 
făcut un schimb de expe
riență privind activitatea or
ganizațiilor frățești de tine
ret în educarea comunistă a 
tineretului și au procedat Ia 
un schimb de informații in 
problemele formării politice 
a tineretului, ale educației 
sale morale și estetice, ale 
activității de propagandă po
litică.

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist a înfățișat pe 
larg munca și activitatea ti
neretului român consacrate 
întimpinării cu noi succese 
a celui de-al XI-lea Congres

capitala Uniunii Sovie- 
a avut loc, în zilele de 
5 noiembrie, o întîlnire

al P.C.R., modul în care or
ganizația revoluționară de 
tineret din România contri
buie, pe baza programului 
ideologic al partidului nos
tru, la educarea comunistă a 
tinerei generații, la formarea 
sa in spiritul patriotismului 
și internaționalismului socia
list.

In cadrul întîlnirii au fost 
examinate și unele probleme 
actuale ale mișcării interna
ționale de tineret, ale activi
tății F.M.T.D. și U.I.S.

Intilnirea s-a desfășurat in 
spiritul unei depline înțele
geri reciproce, de cordialitate 
și prietenie tovărășească.

în numele tinerilor din ță
rile socialiste prezente la în
tîlnire, participanții au trans
mis Partidului Comunist, po
porului sovietic, Comsomolu- 
Iui leninist, felicitări căl
duroase cu prilejul celei de-a 
57-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie.

Participanții la intîlnire au 
fost primiți la 5 noiembrie 
de P. Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, elabo
rate cu contribuția esențială a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru fundamenta
rea științifică a căilor dezvol
tării României în următoarele 
două decenii și totodată însem
nătatea lor principială, teoreti
că, faptul că ele reprezintă un 
aport de o deosebită valoare 
la dezvoltarea învățăturii mar
xiste și a practicii revoluțio
nare contemporane.

Subliniind activitatea multi
laterală și neobosită depusă 
de secretarul general în frun
tea partidului și statului, ca
drele didactice, studenții și doc
toranzii Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", își exprimă și cu 
acest prilej dorința ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales, la cel dc-al XI-lea Con
gres, în cea mai înaltă funcție 
de partid.

Noi vedem în aceasta, se su
bliniază in încheiere, chezășia 
sigură că mărețul program al 
partidului va fi dus neabătut la 
îndeplinire, că țelurile noastre 
de astăzi vor fi mîine o reali
tate vie.

tru noi toți garanția înfăptuirii 
operei de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, a înaintării României spre 
comunism.

★
La 5 noiembrie, colectivul 

întreprinderii de stofe din Si
ghișoara, a îndeplinit prevede
rile planului cincinal. în bilan
țul încheiat se menționează că 
datorită diversificării gamei sor
timentale în acest cincinal 
treaga paletă de țesături 
fi compusă din articole noi, 
respunzătoare cerințelor de 
piața internă și externă.

Realizînd înainte de termen 
sarcinile de plan pe actualul 
cincinal, se spune în telegrama 
adresată cu acest prilej C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. colectivul între
prinderii noastre, ale cărui tra
diții profesionale în arta țe
săturilor datează de peste un 
secol, se angajează, în fața 
dumneavoastră, ca prin mobili
zarea tuturor resurselor exis
tente, prin munca plină de 
dăruire, să obțină pînă la finele 
acestui cincinal o producție 
plimentară în valoare de 
milioane lei.

★
întreprinderea de vagoane 

racal, unul din roadele actualu
lui cincinal, a realizat, la 
sfîrșitul lunii octombrie, preve
derile planului pe anul 1974. Se 
apreciază că pînă Ia sfîrșitul 
lunii viitoare se va obține, su
plimentar, o producție estimată 
la 134 milioane lei, reprezen- 
tînd echivalentul a 400 vagoane 
de marfă. în telegrama pe care 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii acestei unități o adresea
ză C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune : Dedicăm aceste realizări 
Congresului al XI-lea, ca o ex
presie a atașamentului față de 
politica Partidului Comunist 
Român, a adeziunii față de do
cumentele ce vor fi puse în 
dezbaterea marelui forum al co
muniștilor. Colectivul nostru 
consideră că aceste rezultate 
sînt cea mai elocventă dovadă 
a dorinței entuziaste pe care o 
exprimăm ca al XI-lea Con
gres să vă realeagă pe dum
neavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului.

în-
va 

co
pe

stt-
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DOCTOR HONORIS

CAUSA
în cadrul unei solemnități, 

care a avut loc miercuri di
mineața, profesorului Jacques 
Freymond, directorul Institutu
lui universitar de înalte studii 
internaționale din Geneva, i-a 
fost conferit titlul de doctor 
honoris causa al Universității 
București, în semn de prețuire 
a meritelor sale științifice în 
domeniile istoriei ș, teoriei re
lațiilor internaționale.

A APĂRUT

vînă-
acu-

tine-

Cu un cuprins bogat și in
teresant, cu o grafică atră
gătoare, almanahul răspunde 
celor mai diverse gusturi ale 
cititorilor — săteni și oră
șeni.

• Cronici și reportaje pri
vind principalele evenimen
te interne și internaționale

• Teledetecția și bogățiile 
p&mintului

• Pseudocalendar de 
toare și pescuit

• Fumatul pe banca 
zării

• Ce trebuie să știe 
rele mame

• Maxime ale unor oa
meni celebri
• Reporterii noștri pe glob 
Sînt cîteva din temele cu

prinse în ALMANAHUL SA
TELOR 1975, din care nu 
lipsesc, de asemenea, glume
le, sfaturile practice, carica
turile.

Prețul unui exemplar este 
de numai 8 lei.

Almanahul a fost pus în 
vînzare la chioșcurile de di
fuzare a presei și în unită
țile comerciale ale coopera
ției de consum.

eră în tenisul românesc
Ieri an avut, în redacție, un 

invitat de marcă ; Ion Țiriac, 
maestru emerit al sportului. în 
cadrul dialogului purtat cu co
laboratorul nostru permanent, 
suporterii tenisului din redacția 
Scînteii tineretului au abordat, 
desigur, tema preferată — „spor
tul alb". Deși impresiile marelui 
nostru campion le-am consem
nat în reportajul despre finală, 
totuși „Cupa Scînteii tineretu
lui la tenis" a fost unul dintre 
subiectele discutate pe larg. 
Competiția a fost privită din 
punctul de vedere al rolului ei 
în dezvoltarea mișcării de masă 
pentru tenis în țara noastră. 
„Primul lucru foarte serios care 
s-a făcut este amenajarea te
renurilor — după cîte aud și am 
mai văzut, peste 1 009 — și orga
nizarea competiției amintite, care 
s-a bucurat de o largă partici
pare — peste o sută de mii de 
tineri iubitori ai „sportului alb". 
Cu aceasta toată lumea înțelege 
că începe o nouă eră în tenisul 
românesc. Desigur, vor trebui 
continuate acțiunile de dezvol
tare a bazei materiale a tenisu
lui, așa cum s-a făcut, prin 
munca patriotică a tinerilor, iar 
competiția inițiată de ziarul 
Scinteia tineretului, fără discu
ție, ea trebuie să devină tradi
țională. Aș avea chiar de făcut 
unele sugestii în privința ei șî, 
in primul rind, aceea ca ea să 
rămină cît mai pură adică să 
nu aibă nimic cu performanța. 
Mă gîndesc chiar să se limiteze 
numărul de participări, ca me
reu să fie alții și alții. Nu e 
momentul, acum, să definitivăm 
un proiect de îmbunătățiri, e- 
xistă timp destul pînă în pri
măvară cînd se declanșează edi
ția a doua și voi fi bucuros 
să-mi pot aduce și eu contribu
ția la succesul ei, intr-un fel 
sau altul".

întrebîndu-1, în numele con- 
curenților, mai ales al partici- 
panților la finală, ce le reco
mandă să facă, în mod expres, 
pînă la ediția viitoare, Ion Ți
riac a spus : „Să joace, încon
tinuu, tenis. Cum cred, de alt
fel, că fac. Să încerce să-și cre
eze posibilități, cu sprijinul fac
torilor locali, de practicare a a- 
cestui sport. Pe urmă trebuie 
întreprins ceva pentru asigura
rea cadrelor tehnice de îndru
mare — aceasta ar fi sarcina 
organelor mișcării sportive -=■ 
sau cel puțin a unor instructori 
cit de cit avizați care să-i a- 
jute pe tineri să învețe și să 
practice tenisul corect, să-și în
sușească, incă de la fragedă 
vîrstă, toate procedeele tehnice 
nu numai cele ușoare”.

Despre dezvoltarea bazei de 
masă pentru tenis s-a discutat 
pe multiple planuri. Interesan
tele soluții sugerate de interlo
cutorul nostru vor forma obiec-

unui viitor articol pe care 
interesați îl vor găsi la a-

tul 
cei 
ceasta rubrică.

Nu am vrut să-l inoportunăm 
pe Ion Țiriac cu întrebări de
spre „anul 1974 al tenisului" 
pentru a nu fi obligat să ne 
destăinuie, și nouă și cititori
lor, fapte, amănunte, date, con
siderații înainte 
serialul care a 
rînd.

Două noutăți 
s-au încredințat, totuși, pentru 
a le aduce la cunoștința citito
rilor, a iubitorilor tenisului din 
țara noastră. Despre ce este 
vorba ? Despre posibilitatea or
ganizării unui prim turneu in
ternațional în țara noastră am 
discutat cu Ion Țiriac încă din 
vară. Iată că sintem în măsură

de a le citi în 
debutat de cu-

de senzație- ni

Oaspete al redacției, pentru un dialog 

despre „Cupa Scînteii tineretului", despre tenis, 

ION TIRIAC ne-a autorizat să difuzăm două 

informații de un deosebit interes

• in ianuarie, la București, primul mare 
turneu internațional „de patru" - în organiza
rea ziarului „Scînteia tineretului" și a colabo
ratorului său permanent, Ion Țiriac. Participă : 
suedezul Bjorn Borg, argentinianul Guillermo 
Vilas, italianul Andriano Panatta și... Ion Țiriac.

® O perspectivă posibilă : — „Turneul cam
pionilor", organizat de F.I.L.T., ediția 1975 — 
în România I

să anunțăm că acest turneu va 
avea loc la începutul anului vi
itor, în ianuarie. El va fi orga
nizat sub egida ziarului Scînteia 
tineretului. „M-am gindit că pu
blicul nostru vede o asemenea 
manifestare sportivă de am
ploare doar atunci cînd se des
fășoară în țara noastră meciuri 
de „Cupa Davis". Eu aveam 
mai demult intenția să aduc o 
formație de patru jucători la 
București. Recent am făcut a- 
ceastă propunere lui Borg, Pa- 
natta și Vilas, jucători cu care 
am lucrat și care-mi sînt apro- 
piați. jucători care au oarecare 
afinități și sentimente de prie
tenie pentru tenisul românesc. 
Ei au acceptat cu plăcere acest 
lucru, erau chiar îneîntați. Așa 
că nu rămîne decît să stabilim 
datele la care să se desfășoare, 
acele 3—4 zile pentru primul 
mare festival de tenis la Bucu
rești. Formula de joc nu e im
portantă, important este ca timp

TENIS PE GLOB
CONSILIUL INTERNA

ȚIONAL DE TENIS, reunit 
la Paris, a hotărît ca, înce
pînd din anul 1975, turneele 
pentru „Marele Premiu 
FILT" să fie deschise tuturor 
jucătorilor, inclusiv celor 
care participă Ia campiona
tul american interorașe 
(WTT). Această decizie obli
gă federația franceză _să-și 
revizuiască poziția față de 
jucătorii din WTT. După cum 
se știe, în sezonul trecut, fe- 
dearția franceză nu i-a ad
mis in turneul de la Roland 
Garros pe jucătorii aflați sub 
contract cu WTT. în noua si
tuație creată, o retragere din 
Marele Premiu FILT ar echi
vala cu dispariția din calen
darul internațional 
neuiui de la Roland

a tur- 
Garros.
JUCA-• CUNOSCUTA

TOARE AMERICANA Billie 
Jean King, președinta Aso
ciației internaționale 
nine de 
derației 
cialitate 
se arată 
tenis cer să li se 
premii echivalente cu 
bărbaților la viitorul turneu 
de la Wimbledon.

femi- 
tenis, a adresat Fe- 
britanice de spe- 

o scrisoare în care 
că jucătoarele de 

atribuie 
ale

• DUPĂ 75 DE ANI DE 
EXISTENȚA, Cupa Davis ar 
putea să-și schimba formula 
începînd din 1976. Aceasta 
este impresia specialiștilor 
care au studiat o propunere 
franceză, preconizînd o fază 
finală cu participarea a 16 
echipe calificate din 
Ie preliminare. Acest 
final ar urma să se 
șoare într-un singur 
pe durata a două săptămini. 
Președintele Comitetului na
țiunilor pentru Cupa Davis, 
llardcourt Woods (S.U.A.), se 
declară în favoarea acestei 
propuneri, considerînd tot
odată că modificarea tre
buie operată rapid în scopul 
revitalizării Cupei Davis, 
care Ia ultima ediție a 
cunoscut momente dificile 
din cauza eliminării prema
ture a echipelor S.U.A. și 
Australiei, ai căror jucători 
fruntași nu s-au prezentat la 
meciuri, preferind turneele 
dotate cu premii mai consis
tente. La aceasta s-a adău
gat calificarea în finală a e- 
chipei Republicii Sud Afri
cane și refuzul formației 
Indiei de a intilni selecțio
nata unei țări unde se prac- 

discriminarea rasială.

etape- 
turneu 
desfă- 

oraș

M.I.C.M.U.E.
Institutul de proiectări 

uzine din industria electronică și electrotehnică 
„ELECTROUZINPROIECT"

B-dul Kalinin, nr. 18, sectorul 1, București

încadrează cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu, 
conform Legii nr. 12/1971, următoarele categorii de perso

nal, cu domiciliul stabil în Capitală :
1. INGINERI PROIECTANȚI, ÎN SPECIALITĂȚILE ;
- tehnologia construcțiilor de mașini;
- mașini și aparate electrice ;
- electrotehnică ;
- electronică ;
- instalații ;
- mecanică ;
- utilaje ;
- chimie industrială ;
2. INGINERI PENTRU LABORATOR DE MĂSURAT PA

RAMETRII instalațiilor electrice, încălzire, ventilații, cli- 
matizări etc.

3. INGINERI Șl ECONOMIȘTI pentru organizarea pro
ducției în proiectare.

4. TRADUCĂTORI limba germană, limba rusă șî limba 
engleză.

5. DACTILOGRAFE limba rusă.
6. MUNCITORI MATRIȚERI CATEGORIA IV-VI pentru ma

chete de uzine, instalații.
7. TIMPLARI UNIVERSALI SAU DE MOBILA.
8. TEHNICIAN FOTOGRAF (fotograf).
9. ȘOFER pentru autoturism ARO-240.
10. ZUGRAV-VOPSITOR.
11. LĂCĂTUȘI ÎNTREȚINERE Șl ELECTRICIENI pentru uti

laje de proiectare și multiplicare.
Relații suplimentare la sediul institutului sau la telefon 

33 00 90, interior 248.

In redacție, „colocviu" despre tenis cu Ion Țiriac.

de 3—4 zile iubitorii tenisului 
din România să vadă pe cele 
citeva mari stele ale rachetei — 
nu mă refer și la mine — să 
oferim un spectacol real care 
n-a mai fost. Se vor juca 2 
simpluri și un dublu pe zi. 
Dispunem, acum, de o sală ex
celentă unde se 
brio, asemenea 
ținută".

Interlocutorul 
vocat și mobilul care-1 determi
nă să contribuie la organizarea 
acestui turneu de patru. Deși-1 
transcriem în cele ce urmează 
noi ne exprimăm dezacordul cu 
intențiile lui Ion Țiriac. „Ideea 
are la bază intenția de a mă 
retrage încă o dată definitiv din 
„Cupa Davis" și de a lăsa locul 
altuia, mai tînăr, ca să nu se 
mai întîmple accidentul de anul 
acesta. Rolul meu in tenisul ro
mânesc nu mai este de a juca, 
ci de a ajuta altfel acest sport, 
de a ajuta la formarea unei 
școli românești de tenis, de aici 
să facem, apoi, o selecție după 

Pînă acum 
i echipă ad-

pot organiza, cu 
manifestări de

nostru a in-

rigori științifice. 1 
ne-am mulțumit cu o

hoc, care s-a născut, n-a 
creată, lucrată, o echipă 
doi oameni. Restul problemelor 
pe care le impune acest sport, 
au fost neglijate. Turneul pe 
care-1 organizez împreună cu 
cotidianul Scinteia tineretului, 
ziar care mi-a găzduit gindurile, 
ideile topite în însemnările a- 
părute, va fi o realizare și un 
dar pe care eu l-aș oferi celor 
care au stat in spatele meu de-a 
lungul carierei sportive".

O veste nu mai puțin senza
țională ne-a fost încredințată 
privind posibilitatea reală de 
a se organiza viitoarea ediție — 
1975 — a „Turneului campioni
lor" la București. Se știe, pînă 
acum „Masters“-ul s-a organizat 
la Tokio (1970), Paris (1971), 
Barcelona (1972), Boston (S.U.A. 
— 1973) și urmează să se des
fășoare, în prima săptămînă a 
lunii decembrie, la Melbourne, 
în Australia. Ne amintim, cu 
toții, că supercampionul nostru, 
Uie Năstase a ciștigat de trei 
ori acest turneu care încheie și 
încununează „Grand Prix“-ul. 
„Organizatorii 
ne-a declarat, 
au stabilit ca 
se desfășoare 
La anul vine 
Am discutat, 
cei care au puterea de decizie și 
n-au nimic împotrivă ca ediția 
de anul viitor să fie găzduită 
de România. O asemenea alege
re, întrutotul posibilă, ar fi în
că o dovadă de recunoaștere a 
performanțelor dobindite, în ul
timii ani, de tenisul românesc. 
Trebuie avut în vedere că edi
ția din fiecare an a „Turneului 
campionilor" este urmărită de 
500 milioane de telespectatori. 
Desigur, chestiunea se află în- 
tr-o fază de proiect ; dar in ur
ma unor tratative, la care vor fi 
antrenați și factorii noștri de 
răspundere, marea întrecere a 
așilor rachetei va putea fi găz
duită în capitala țării noastre".

„Grand
acestui turneu — 
ieri, Ion Țiriac — 
în fiecare an să 
pe alt continent, 
rîndul Europei, 
în acest sens, cu

VASILE CĂBULEA

ÎN CUPELE EUROPENE EA FOTBAL
„CUPA CUPELOR" : Bursaspor 
— Dundee United
„CUPA U.E.F.A." 
Moenchengladbach 
pique Lyannais : —,, ,
Fortuna DUsseldorf — Raba Va- 
sas Eto : 3—0 (0—0).

Echipele subliniate s-au cali
ficat in turul următor.

Comentînd meciul de fotbal 
F.C. Kdln — Dinamo București 
din Cupa U.E.F.A., corespon
dentul Agenției D.P.A. notează 
între altele : „Echipa bucureș- 
teană s-a dovedit un adversar 
valoros și destul de 
Formația vest-germană 
realizat creșterea capacității de 
joc destul de tirziu și, după un 
debut lamentabil, fotbaliștii ro
mâni, cu un start fulgerător, au 
reușit să înscrie două goluri în 
primele nouă minute de joc.
După golul marcat de Overath, 
jocul s-a mai echilibrat, dar
contraatacurile oaspeților au 
fost în continuare periculoase, 
în repriza a 2-a, Neumann a 
reușit să egaleze, iar în minutul 
60 arbitrul Jelinek l-a elimjnat 
din teren pe Dinu. Rămasă în 
10 oameni, echipa Dinamo n-a 
mai reușit să contracareze rit
mul de atac al gazdelor, care 
au înscris golul victoriei în mi
nutul 71“. După meci, antrenorul 
echipei F.C. Koln, iugoslavul 
Ceaikowski, a declarat : „Acum 
ne-am putut da seama cît de 
prețios a fost rezultatul de ega
litate obținut de noi la Bucu
rești. Dinamo este o echipă va
loroasă. din păcate, unii din 
jucătorii săi nu-și pot stăpîni 
nervii". Antrenorul secund al 
echipei Dinamo a spus la rîn
dul său : „Prin începutul foarte 
bun și înscrierea a două goluri, 
echipa noastră își crease pre
mise de calificare. Arbitrul Je
linek, prin deciziile sale, a defa
vorizat echipa noastră, nu a 
lăsat-o să-și facă jocul".

Comentatorul Agenției D.P.A. 
evidențiază din echipa Dinamo 
pe jucătorii Dobrău, Radu Nun- 
weiller ți Dudu Georgescu.

★
La Brașov, în prezența a circa 

15 000 de spectatori, s-a disputat 
ieri după-amiază meciul retur 
dintre echipa locală Steagul 
Roșu și formația vest-germană 
Hamburger S.V., contînd pen- 
trul turul II al „Cupei U.E.F.A." 
la fotbal. Fotbaliștii vest-ger- 
mani au obținut victoria cu scorul ' - --- --
cat 
ale

incomod, 
și-a

: 1—0 (1—0) 
: Borussia
— Olym-

5-2 (2-1) ;

• CICLISTUL DANEZ 
OLE RITTER, a eșuat in 
tentativa sa de doborire a 
recordului mondial al orei, 
tentativă efectuată pe velo
dromul olimpic din Ciudad 
de Mexico. Ritter a acoperit 
in 60 de minute doar 48,739 
kilometri, în timp ce recor
dul lumii stabilit pe același 
velodrom de belgianul Eddy 
Merckx este de 49,431 km.

• CEA DE-A 20-A PAR
TIDA a meciului de șah din
tre marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Viktor 
Korcinoi, care urma să se 
dispute ieri, a fost amînată 
din cauza îmbolnăvirii Iui 
Viktor Korcinoi.

După 19 partide, scorul este 
de 10,5—8,5 puncte în favoa
rea lui Anatoli Karpov.

• IN CONFERINȚA DE 
PRESA ținută la Paris, fos
tul campion mondial de box, 
George Foreman, a declarat 
că, analizînd în detaliu 
meciul cu Cassius Clay, și-a 
întărit convingerea că intil
nirea nu s-a disputat în 
condițiuni normale. In pri
mul rînd, a spus Foreman, 
corzile ringului nu au fost 
întinse suficient, permițind 
lui Clay să se așeze pur și 
simplu pe ele. Dacă „Aii" ar 
fi boxat în mijlocul ringului, 
l-aș fi făcut K.O. In afară 
de aceasta, podeaua ringu
lui a fost moale, fapt care 
I-a favorizat pe Clay, care 
mai mult dansează decît bo- 
xează. Nu caut scuze, a spus 
Foreman, dar vreau să a- 
trag atenția organismelor 
boxului profesionist pentru 
ca altădată să fie respectate 
regulile esențiale ale boxului 
internațional.

Alte rezultate

califi- 
finală

de 2—1 (1—1) și s-au 
pentru optimile de 
competiției.

„CUPA CAMPIONILOR 
ROPENI" : EU- 

F.C. Barcelona — 
— Feyenoord Rotterdam 3—0 
(2—0) ; Olympiakos Pireu — 

Anderlecht : 3—0 (2—0)

Reparații cu sediul în

București b-dul Mără-

șești nr. 2 sector 5

caută urgent munci

tori necalificați din în-

SPORT PE MICUL ECRANTransportul se face cu

EXCURSII DE SEZON
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

In luna noiembrie

CULE JUDEȚENE DE TU-

RISM din întreaga țară o-

feră un bogat și variat pro-

gram de excursii în cele mai

pitorești zone turistice din

țară

autocare confortabile, la tarife reduse, iar cazarea și masa 
sînt asigurate în cele mai moderne unități hoteliere și de alimentație publică de pe traseu. 

Toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM organizează excursii de scurtă durată, la 
sfîrșit de săptămînă, în stațiunile balneoclima terice, precum și excursii documentare, tematice 

sau profesionale pentru solicitanții din instituții, întreprinderi, școli, facultăți etc.

înscrieri la sediile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM și agențiile lor din țară și la filia
lele întreprinderii de turism, hoteluri și restau rante din București.

PUBLITURISM

întreprinderea Energo-

treaga țară.

ULTIMA
21 LA

LOTO

Sîmbătă 9 noiembrie Duminică 10 noiembrie
Ora 14,30 — Fotbal: F.C. 

Argeș — F.C. Reșița (Divi
zia A). Transmisiune direc
tă de la Pitești. Ora 16,15 — 
Fotbal: F.C. Magdeburg — 
Bayern Munchen (Cupa Cam
pionilor Europeni). Selecțiuni 
înregistrate de la Magde
burg.

Ora 15,50 — Polo: Rapid — 
Dinamo (derbiul campiona
tului național). Transmisiune 
de la bazinul acoperit Flo- 
reasca. Ora 16,10 Fotbal: re
zumate înregistrate din me
ciurile retur ale optimilor de 
finală din competițiile euro
pene inter-cluburi. Ora 22,05 
—Fotbal: Steaua — Sportul 
Studențesc (rezumat înregis
trat).



„Scînteia tineretului**

• LA MOSCOVA a avut loc
întîlnirea reprezentanților sovie
tici și americani care discută 
măsurile pentru înlăturarea pe
ricolului pe care îl prezintă fo
losirea mijloacelor de influen
țare a mediului în scopuri mi
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Comunicat comun cu privire

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 

•George Macovescu, a făcut o 
vizită oficială în Franța, in pe
rioada 4—6 noiembrie 1974, la 
invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Franceze, 
Jean Sauvagnargues.

Ministrul de externe român a 
fost primit de președintele Re
publicii Franceze, căruia i-a 
transmis un mesaj din partea 
președintelui Republicii Socia
liste România. Cu acest prilej, 
ministrul român de externe a 
transmis președintelui Valery 
Giscard d'Estaing cele mai cor
diale , salutări, din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. La 
-rîndul său, președintele Repu
blicii Franceze, amintind contri
buția personală a șefului statului 
român adusă la dezvoltarea re
lațiilor româno-franceze, a trans
mis președintelui Republicii So
cialiste România salutările sale 
cele mai prietenești.

Ministrul de externe român a 
reînnoit președintelui Franței 
invitația de a face o vizită ofi
cială în România ; președintele 
Giscard d’Estaing a acceptat in
vitația, urmînd ca data să fie 
fixată ulterior.

Convorbirile dintre miniștrii 
afacerilor externe ai celor două 
țări s-au desfășurat într-o at
mosferă de încredere priete
nească care caracterizează în 
mod tradițional relațiile româno- 
franceze, a căror dezvoltare a 
primit un nou impuls în urma 
intîlnirilor care au avut loc, în 
ultimii ani, între șefii celor 
două state.

în cursul întrevederilor au 
fost abordate unele probleme 
internaționale de importanță 
majoră, îndeosebi cele privind 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, Orientul 
Apropiat și situația din Cipru. 
Convorbirile au evidențiat apro
pierea punctelor de vedere ale

Interviu al lui Agostinho 
Neto

ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat cotidianului algerlan „El 
Moudjahid* 1, Agostinho Neto, 
președintele Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), care s-a aflat la 
Alger, a pus accentul pe munca 
de mobilizare politică în care 
este angajată M.P.L.A., sarcină 
existentă încă de la crearea sa. 
Această activitate se soldează, 
în prezent, printr-un sprijin 
masiv din partea populației, atît 
din interior, cît și in Portugalia, 
unde cauza independenței An
golei a cîștigat pături largi.

Japonia și-a trimis 
emisari pe toate con
tinentele. Ei sînt re
prezentanți de prim 
rang ai vieții politice 
nipone și sarcina lor 
este de a diversifica și 
adinei schimburile e- 
conomice cu țări, mai 
ales in curs de dez
voltare, de a descoperi 
noi surse de materii 
prime, de a dezvolta 
proiecte comune și 
găsi noi piețe de des
facere pentru produ
sele industriale japo
neze. Este vorba des
pre o adevărată ofen
sivă comercială, „de
bordantă" cum o ca
lifică FRANCE PRES- 
SE, lansată de Tokio 
cu zece luni in urmă 
și menită să reducă 
dependența Japoniei 
de economia america
nă, lovită de flagelu
rile inflației și rece
siunii, cu ecouri nefa
vorabile in planul eco
nomiei japoneze. Fără 
a încerca o listă ex
haustivă a eforturilor 
nipone, menționarea 
cîtorva misiuni de a- 
cest gen evidențiază cu 
claritate tocmai acest 
scop. Premierul Ka- 
kuei Tanaka își conti
nuă Ia ora actuală 
turneul in Australia, 
Noua Zeelandă și Bir- 
mania : la sfirșitul Iui 
septembrie, Tanaka 
străbătea un itinerar 
în emisfera vestică, în 
Mexic, Brazilia și Ca
nada ; în ianuarie a.c. 
el întreprindea, de ase
menea, o vizită în țări 
din sud-estul asiatic : 
Filipine, Tailanda, Sin
gapore, Malayezia și 
Indonezia. Iar în zi
lele acestea, ministrul 
de externe, Toshiro 

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

România Ia Congresul 
internațional minier

In capitala Republicii Peru continuă, în ședințe plenare și pe 
comisii, lucrările celui de-al VIII-lea Congres internațional mi
nier.

Profesor dr. docent Ștefan Covaci, care participă la lucrări din 
partea României, a fost ales președinte al secției a Vl-a, care 
dezbate probleme privind „Mina viitorului și protecția mediului 
înconjurător".

în cadrul lucrărilor a fost prezentată comunicarea prof. dr. 
docent Bujor Almășan, intitulată „Influența caracteristicilor spe
ciale ale zăcămintelor din Republica Socialistă România asupra 
prognozei în valorificarea materiilor prime". Lucrarea prezintă 
experiența românească în fundamentarea planurilor de lungă 
durată, a strategiei economice, efortul general pe plan tehnic și 
economic făcut de statul nostru, în ultimii 30 de ani, pentru cu
noașterea și valorificarea subsolului românesc.

celor două guverne asupra an
samblului problemelor discu
tate.

Cei doi miniștri de externe au 
subliniat necesitatea de a se 
depune noi eforturi în favoarea 
destinderii și cooperării. Aceas
tă politică, bazată pe respecta
rea principiilor dreptului inter
național și, îndeosebi, ale inde
pendenței și suveranității na
ționale, devenind una din carac
teristicile dominante ale rela
țiilor dintre state, va contribui 
la democratizarea "vieții interna
ționale.

Cei doi miniștri de externe au 
examinat, de asemenea, diferi
tele aspecte ale relațiilor bilate
rale româno-franceze și au con
statat că există condiții favora
bile pentru dezvoltarea lor 
viitoare. Ei au apreciat activita
tea Comisiei mixte guvernamen
tale de cooperare economică, 
industrială și tehnică, a cărei 
ultimă sesiune s-a desfășurat la 
București intre 24 și 29 septem
brie 1974. Ei au reafirmat voința 
guvernelor lor de a intensifica 
schimburile comerciale, de a le 
diversifica și căuta mijloacele 
cele mai potrivite pentru echili
brarea lor, de a adînci coope
rarea economică, culturală, ști
ințifică și tehnică între cele 
două țări, de a amplifica con
tactele dintre cele două popoare 
in toate domeniile. Ei au expri
mat dorința de a se încheia cît 
mai curînd posibil un acord de
cenal de cooperare economică, 
tehnică și industrială între 
Franța și România.

Cu ocazia vizitei, cei doi mi
niștri de externeau semnat. 
„Convenția privind asistența ju
ridică în materie civilă și co
mercială" și „Convenția privind 
asistența juridică în materie pe
nală și extrădarea".

La încheierea convorbirilor, 
cei doi miniștri și-au exprimat 
satisfacția pentru rezultatele 
schimbului de păreri avut, a- 
preciind că această vizită va 
contribui la dezvoltarea legătu
rilor de prietenie și cooperare 
dintre România și Franța.

Ministrul afacerilor externe al- 
României a exprimat ministru
lui francez al afacerilor externe 
mulțumirile sale pentru primi
rea prietenească și calda ospi
talitate care i-au fost rezervate 
în timpul vizitei sale în Franța.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România 
a adresat ministrului afacerilor 
externe al Republicii Franceze 
invitația de a face o vizită ofi
cială in România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmînd să fie stabilită 
ulterior pe cale diplomatică.

Kimura se află intr-un 
turneu in mai multe 
țări de pe continentul 
african : Ghana, Nige
ria, Zair, Tanzania și 
Egipt. La Tokio se 
acordă o semnificație 
deosebită acestor ac
țiuni diplomatice, Ja
ponia fiind interesată 
să-și dezvolte relațiile 
comerciale, să-șj am

trului nesigur al S.U.A. 
Roadele acestei coo
perări sînt așteptate 
cu încredere în Japo
nia, în speranța îmbu
nătățirii conjuncturii 
economice și a depă
șirii fazei actuale de 
recesiune (ritmul de 
creștere a economiei 
este marcat de un re-
cui de 3,2 la sută in

Japonia:
Diversificarea 
partenerilor...

plifice, în general, re
lațiile cu țările în curs 
de dezvoltare, de pe 
toate continentele. Și 
aceasta în contextul 
în care barierele co
merciale, restricțiile de 
tot felul impuse de 
regulamentul Pieței 
comune îngrădesc pă
trunderea produselor 
nipone pe piețele co
munitare. Este de fapt 
o acțiune de anvergu
ră în cadrul programu
lui său de reorientare 
a politicii externe, ela
borat și în scopul con
tracarării consecințe
lor crizei energetice și 
în vederea stabilizării 
surselor sale de com
bustibili și materii pri
me, în afara perime

acest an față de 1973). 
De la țară la țară, co
operarea îmbracă for
me și se desfășoară în 
domenii specifice. Ma
re parte din foamea 
de materii prime și 
produse agricole ja
poneză este acoperită 
de Australia, in timp 
ce Japonia saturează 
piața de automobile 
din această țară. Ta
naka a obținut de 
la premierul austra
lian Whitlam „între
gul sprijin posibil 
pentru furnizarea de 
uraniu și alte resurse 
naturale" (INTERNA
TIONAL HERALD 
TRIBUNE). Cele două 
țări sint interesate să 
colaboreze in domeniul

litare, anunță agenția TASS. Cu 
acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de păreri privind mă
surile cele mai eficiente care ar 
putea să înlăture pericolul uti
lizării unor mijloace de influen
țare a mediului in scopuri mi
litare.

COLABORARE 
CULTURALĂ 
ROMÂNO- 

IUGOSLAVĂ
In cadrul colaborării cul

turale româno-iugoslave, la 
galeria „Matitza Srpska" din 
Novi Sad a fost deschisă o 
expoziție de pictură și sculp
tură contemporană din Româ
nia, organizată de Muzeul o- 
rașului Galați.

La inaugurarea acestei ex
poziții au fost de față secre
tarul provincial pentru invă- 
țămint, știință și cultură, Mi- 
lenko Nikolici, președintele 
Comisiei pentru relațiile cu 
străinătatea a Consiliului E- 
xecutiv din Voivodina, Mi
roslav Bakici, și alte persoa
ne oficiale, precum și un 
mare număr de reprezentanți 
ai vieții publice și culturale 
din capitala Voivodinei. Au 
fost, de asemenea, prezenți 
reprezentanți ai Ambasadei 
române la Belgrad.

„SĂPTĂMÎNA 
ROMÂNEASCĂ" 

LA MAINZ
în orașul vest-german 

Mainz au continuat manifes
tările organizate in cadrul 
„Săptăminii românești". O a- 
fluență crescîndă cunosc ex
pozițiile de tapiserie, grafi
că, obiecte de artă din argint 
prelucrat, de carte și carte 
pentru copii, artă naivă și 
desene ale copiilor. Foaierul 
Teatrului de operă din Mainz 
și-a deschis porțile vizitato
rilor unei expoziții ce oglin
dește aspecte ale vieții cul
turale românești.

India și Pakistan 
vor relua negocierile

La Delhi s-a anunțat oficial 
că India și Pakistanul vor pro
ceda în cursul acestei luni la 
un schimb de delegații pentru 
convorbiri bilaterale în vederea 
restabilirii liniilor aeriene di
recte și reluarea legăturilor co
merciale.

Discuțiile pentru soluționarea 
acestor probleme în cadrul 
„convorbirilor paralele" reflectă 
dorința guvernelor indian și pa
kistanez de a urgenta îndepli
nirea prevederilor Acordului de 
la Simla privind normalizarea 
relațiilor bilaterale pe calea ne
gocierilor directe.

energetic, să studieze 
posibilitățile de îmbo
gățire a uraniului, de 
lichefiere a cărbunelui 
și de exploatare a mi
nereului de fier aus
tralian. Necesitatea a- 
cută resimțită de Ja
ponia de a-și asigura 
materii prime pentru 
industria sa a con
dus-o la stabilirea u- 
nor relații economice 
intense cu țări din 
America Latină. Bra
zilia, principalul parte
ner latino-american 
oferă posibilități de 
colaborare pe multiple 
planuri : agricultură, 
resursele Amazoniei de 
bauxită și de fier, hi- 
droenergie, construc
ții. „JORNAL DO 
BRASIL" scria că după 
încheierea acordului 
braziliano-japonez pri
vind construirea unei 
căi ferate de 1 000 km 
în regiunea amazonică, 
investițiile directe ja
poneze se ridică la 
aproximativ 1,2 mi
liarde dolari și că cele 
două țări au atins un 
important volum co
mercial ce a depășit 
un miliard dolari. La 
Ottawa, premierii Ta
naka și Trudeau au 
subliniat că dezidera
tul limitării strînsei 
dependențe a econo
miilor țărilor lor de 
piețele americane face 
imperios necesară di
versificarea parteneri
lor comerciali pentru 
apărarea propriilor in
terese naționale.

Ofensiva emisarilor 
niponi se înscrie pe 
un asemenea curs.

DOINA TOPOR

Nouă complicație în 
starea sănătății lui 

Nixon
• IN STAREA fostului pre

ședinte american Richard Ni
xon a survenit o nouă com
plicație pulmonară, care nu 
este considerată, însă, drept 
gravă. Doctorul personal al 
pacientului, John Lungren, 
a informat — în ultimul bu
letin medical difuzat la spita
lul , „Memorial" din Long Beach 
— că o minusculă porțiune din 
țesutul pulmonar drept a înce
tat să funcționeze. Anterior, se 
semnalase prezența în plămînul 
sting al pacientului a unei mici 
mase lichide. Lungren a pre
cizat că fostul președinte este 
foarte slăbit, deși, în ansamblu, 
procesul ameliorării stării sale 
continuă.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henry Kissinger,

Lucrările Conferinței 
Mondiale a Alimentației

Cuvîntul șefului delegației române
La Palatul Congreselor E.U.R. din Roma au continuat lucră

rile Conferinței Mondiale a Alimentației. In ședința plenară de 
marți după-amiază a luat cuvîntul șelul delegației române, An
gelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și 
apelor.

După ce a subliniat că devine 
din ce în ce mai evident fap
tul că problemele majore care 
confruntă astăzi omenirea sint 
legate direct de lichidarea 
subdezvoltării, a arătat că sin
gurul mod viabil în care aces
tea pot fi soluționate este acela 
de a reuni eforturile tuturor 
statelor in vederea înlăturării 
inechităților, a afirmării unei 
noi ordini economice și politice 
în viața internațională. „Este 
necesar și pe deplin posibil — a 
spus vorbitorul — să se asigure 
in acest fel progresul economic 
și social al tuturor popoarelor, 
înlăturarea efectelor politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste de dominație și ex
ploatare a popoarelor, redu
cerea și lichidarea treptată a 
decalajelor care separă țările în 
curs de dezvoltare de cele avan
sate din punct de vedere eco
nomic.. O nouă ordine politică 
și economică, la edificarea că
reia sperăm să contribuie și 
actuala conferință, va trebui să 
asigure în relațiile dintre state 
deplina egalitate în drepturi și 
avantajul reciproc, respectarea 
independenței și suveranității 
lor naționale, neamestecul în 
treburile interne, eliminarea 
forței și a amenințării cu forța; 
să consfințească dreptul tuturor 
statelor de a fi deplin stăpîne 
pe bogățiile lor naționale și de 
a le folosi în interesul propriilor 
lor popoare ; să permită tutu
ror țărilor participarea activă și 
eficientă la diviziunea interna
țională a muncii și la circuitul 
mondial de valori și să combată 
acțiunile unilaterale, abuzive și 
speculative, încurajind coope
rarea în scopul progresului eco
nomic al tuturor statelor și, în

Semnarea protocolului de colaborare 
româno-danetâ

La 6 noiembrie a avut loc, la 
Copenhaga, semnarea protoco
lului de colaborare dintre Came
ra de Comerț și Industrie a Re
publicii Socialiste România și 
Camera de Comerț din Copen
haga. Dc asemenea, a fost 
constituită secția română din 
cadrul Camerei de Comerț din 
Copenhaga.

Din partea română, acordul 
a fost semnat de Roman Moldo
van, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie, iar din 
partea daneză de Knud Olesen, 
președintele Camerei de Co
merț din Copenhaga, H. Bru- 
niche Olsen, președintele Fe
derației industriilor daneze, și 
A. Pilegaard Larsen, președin
tele Consiliului agricol danez.

Semnarea a fost urmată, de 

• APROXIMATIV 3 500 DE MARIONETE din 37 de țări 
sint cuprinse în colecția Muzeului culturilor fi artei marione- 
tiste din Chrudim, Cehoslovacia. Muzeul este adăpostit într-o 
casă în stil renascentist datînd din secolul XIV, fi este consi
derat printre instituțiile de frunte de acest gen din lume 
• PREZENȚA ALCOOLULUI PUR (etanol alcool etilic) în 
spațiul interstelar a fost descoperită recent de savanții unui 
observator din Arizona. Molecula de alcool a fost depistată 
cu ajutorul analizelor radio spectroscopice, într-un nor gazos 
numit „Sagittaire B—2“. care se află la 30 000 ani lumină de 
Terra • 86 DE COPII AU MURIT DE DESHIDRATARE la 
Sao Paulo în cursul lunii octombrie, conform unor statistici 
oficiale date publicității în cursul zilei de marți. Peste 12 000 
cazuri de deshidratare au fost înregistrate în același oraș din 
cauza căldurii, care, odată cu venirea verii, face în fiecare an 
numeroase victime în Brazilia • O PLANTAȚIE DE C1NEPA 
INDIANĂ, „MADE IN ITALY" a fost descoperită de poliția 
italiană în apropiere de Perugia. Cei patru plantatori care de
țineau această cultură au fost arestați. La ferma proprietaru
lui terenului au fost descoperite 600 grame de hașiș — extras 
din cînepa indiană — și mai multe pipe. Inițiatorii acestui 
trafic de droguri „din sursă proprie" avuseseră ideea să încăl
zească cu radiatoare cu gaz plantația, astfel că unele plante 
crescuseră în înălțime de peste 1,50 metri... • PRIMUL AVION 
ELECTRIC a fost experimentat recent în Austria. Cu un fu- 
selaj de 7 m și o anvergură de 12 m, avionul are o elice pusă 
în mișcare de un motor electric de 13 C.P., acționat de o ba
terie de nichel-cadmiu. El poate zbura la o înălțime de 300 m 
doar timp de 15 minute. Utilizarea acumulatorilor la avion nu 
are deocamdată perspective tehnice, avionul constituind în 
prezent... reclamă pentru o firmă de acumulatoare.

care a inaugurat cel de-al op
tulea turneu al său în Orientul 
Apropiat prin vizita în R.A. E- 
gipt, și-a încheiat miercuri con
vorbirile purtate la Cairo, con
sacrate examinării evoluției si
tuației din zonă. El a fost pri
mit în două rînduri de pre
ședintele Anwar El Sadat și a 
conferit cu ministrul afacerilor 
externe, Ismail Fahmy.

Otto Wimer despre dia
logul de la Geneva

• INTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului „Neues Deutsch
land", ministrul afacerilor ex
terne al R.D.G., Otto Winzer, 
referindu-se la stadiul lucrări
lor conferinței pentru securitate 
europeană, a subliniat că în des
fășurarea conferinței au putut 
fi obținute importante rezulta
te, atit la elaborarea documen
tului principal privind proble
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primul rînd, al țărilor în curs 
de dezvoltare".

Vorbitorul s-a referit apoi la 
fenomenele negative apărute în 
comerțul internațional și care 
împiedică și deformează fluxu
rile comerciale, afectînd, în ul
timă instanță, toate țările și, în 
primul rînd, pe cele în curs de 
dezvoltare. Pentru înlăturarea 
acestor fenomene, România con
sideră că trebuie luate ’ măsuri 
concrete de stabilizare a piețe
lor, de liberalizare largă a co
merțului cu produse agroali- 
mentare, de extindere a siste
mului generalizat de preferințe 
și la produsele agroalimentare 
în favoarea țărilor în curs de 
dezvoltare.

în încheierea cuvîntării sale, 
vorbitorul a subliniat că „secu
ritatea alimentară mondială pre
supune adoptarea unui program 
complex de măsuri care să asi
gure creșterea substanțială a 
producției agricole și alimentare 
in fiecare țară, pentru a satis
face atît nevoile curente ale 
populației, cit și necesitățile 
decurgind din situații deosebite 
provocate de calamități natu
rale. Volumul rezervelor și uti
lizarea lor constituie un atribut 
al politicii fiecărei țări. Delega
ția României va acționa perse
verent în spiritul unui dialog 
real și al unei largi cooperări 
între toate statele participante, 
în vederea adoptării de către 
Conferință a unor documente 
cuprinzătoare, de substanță, care 
să stimuleze cu adevărat efortul 
în direcția eliminării foametei 
și a malnutriției în lume, pro- 
clamînd căile practice de ac
țiune pentru o nouă ordine po
litică și economică, pentru a 
ajunge la o lume mai dreaptă 
și mai bună".

o întîlnire cu reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri și indus
triași danezi, membri ai organi
zațiilor semnatare, prilej cu 
care au fost prezentate posibi
litățile de adîncire a colaboră
rii economice și cooperării din
tre cele două țări.

• LA SEDIUL O.N.U. a avut 
loc Conferința de anunțare a 
contribuțiilor statelor, pe anul 
1975, la Programul Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.). Președinte al confe
rinței a fost ales reprezentan
tul Venezuelei, iar ca vicepre
ședinți au fost desemnați, prin 
consens, locțiitorul șefului de
legației României, Ion Datcu, 
și reprezentantul Noii Zeelande.

me ale securității, cît și la do
meniile cooperării economice și 
culturale.

• LUIND CUVÎNTUL în Co
mitetul pentru problemele colo
niale, care analizează în prezent 
„problema Namibiei", reprezen
tantul român a condamnat poli
tica anexionistă a Africii de 
Sud față de Namibia, intensifi
carea terorii și represiunilor 
aparatului polițienesc sud-afri- 
can în acest teritoriu ocupat în 
ciuda protestelor opiniei publi
ce mondiale și a Națiunilor 
Unite.

• REPREZENTANȚII princi
palelor țări exportatoare de mi
nereu de fier reuniți, timp de 
trei zile, Ia Geneva, au ajuns la 
un acord privind crearea unui 
grup de coordonare care să exa
mineze o serie de propuneri în 
legătură cu modalitățile de co
operare în domeniul producției 
și al politicii prețurilor.

Tn urmă cu cîtva timp, zia
rul „Komsomolskaia Prav
da" publica o pagină de 
publicitate pentru un mare 
număr de noi locuri de 
muncă, destinate în primul 
rînd tineretului. „Dorești să 
lucrezi aici ?", se adresa zi
arul cititorilor. între oferte, 
un loc despre care prea pu
țini auziseră : BAM. Pentru 
BAM se cereau buldozeriști, 
excavatoristi, artificieri, tă
ietori de lemne, betoniști, 
montori, geologi, ingineri de 
diferite specialități cît și 
muncitori necalificați, aceș
tia din urmă avînd posibili
tatea de a se califica în 
scurt timp, la tocul de 
muncă. O notă inse
rată în anunț arăta că la 
BAM se lucrează în condiții 
foarte grele, caracteristice 
taigalei siberiene, departe 
de localități, fie ele oricît 
de mici, pe scurt, această 
specificare semăna mai de
grabă cu un avertisment: 
ori vii aici și reziști, izbu
tind să lași ceva durabil în 
urma ta, ori dai ziarul mai 
departe, să-și aleagă altci
neva acest loc de muncă.

De curînd, cu prilejul unei 
vizite în Uniunea Sovietică, 
am cerut amănunte despre 
BAM, despre tinerii care 
lucrează aici.
- După cum ați observat, 

la noi se construiește foarte 
mult, ne-a răspuns tovarășul 
Vasili Șatalov, din secția ti
neret muncitoresc a C.C. al 
Comsomolului. Firește, pre
tutindeni sînt prezenți și ti
nerii. Șantierul BAM, <fe fapt 
un complex de șantiere, a 
fost declarat recent șantier 
al tineretului, aici marea 
majoritate a specialiștilor și 
constructorilor fiind comso- 
moliști, băieți și fete din 
toate colțurile Uniunii. Vîrs- 
ta medie pe șantier este de 
24 ani, așa că vă închipuiți, 
nimic nu li se pare construc
torilor nerealizabil, oricît de 
grele ar fi condițiile de 
muncă. Adevărul este că la 
BAM condițiile nu sînt deloc 
ușoare : muncă în taigaua 
siberiană, defrișări, dislocări 
de stînci, construcții de po
duri peste cursuri de apă 
mari și mici, lucrări de tera- 
sare și montaj pe geruri nă- 
praznice, specifice Siberiei, 
în fine, mare deosebire față 
de condițiile din alte locuri 
de muncă, de unde vin tine
rii la -BAM. Dar tinerilor le 
place să-și verifice forțele 
în lupta cu vitregiile naturii; 
iar atunci cînd această în
fruntare are drept scop ri
dicarea unui monument de 
amploarea BAM, e firesc ca 
entuziasmul lor să crească, 
să dea roade. Vă mărturi
sesc că se primesc sute de 
mii de cereri din partea 
comsomoliștilor, pentru a 
participa la această con
strucție uriașă. în prezent, 
lucrează acolo mai multe mii 
de tineri, numărul lor total 
pe întregul cincinal urmînd 
să se ridice la peste 500 000. 
Încă un element : construcția 
va dura opt ani.

De fapt, ce este BAM, ce 
simbolizează aceste inițiale 
pe care le-am citit deseori 
pe afișele puse la vedere, în 
orașele și satele Uniunii So
vietice ? Este vorba de un 
complex de magistrale între 
Baical și Amur, cu o lungime

CU PRILEJUL CELEI DE-A 57-A ANIVERSĂRI A MARII 
REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Adunare solemnă la Moscova
La Palatul Congreselor de Ia Kremlin a avut Ioc, miercuri 

după amiază, o adunare solemnă, închinată celei de-a 57-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. în prezidiu 
au luat loc Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornii 
și alți conducători de partid și de stat sovietici.

In sală se aflau, de aseme
nea, delegații de peste hotare, 
printre care și delegația Con
siliului General A.R.L.U.S., con
dusă de Dumitru Ivanovici, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Raportul la adunare a fost 
prezentat de Andrei Gromîko, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. Re- 
ferindu-se la succesele obținute 
de Uniunea Sovietică în ultima 
perioadă, el a arătat că econo-

• REZULTATELE — încă ne
definitive — ale alegerilor par
țiale desfășurate marți în Sta
tele Unite au confirmat sonda
jele preelectorale, partidul de
mocrat înregistrind progrese im
portante.

Victorie a laburiștilor 
britanici

• GUVERNUL LABURIST 
BRITANIC, condus de Harold 
Wilson, a obținut, marți seara, 
o importantă victorie în Camera 
Comunelor, cînd programul său, 
anunțat la deschiderea Sesiunii 
parlamentare în Mesajul tronu
lui, a fost adoptat cu o majo
ritate zdrobitoare. în ace
lași timp, Camera a respins un 
amendament al opoziției con
servatoare care critica progra
mul inadecvat pentru a face față 
greutăților cu care este con
fruntată Marea Britanie. 

de peste 3 200 kilometri. Așa 
cum ni se relata la Comite
tul Central al Comsomolului, 
în afara magistralei ferovia
re propriu-zise, între Baical 
și Amur tinerii vor ridica și 
hidrocentrale, vor construi 
orașe, întreprinderi, șosele, 
vor regulariza mai multe 
cursuri de apă ș.a., magis
trala urmînd să-și aducă o 
contribuție însemnată la va
lorificarea uriașelor bogății 
din Siberia, în prezent insu
ficient exploatate. De ase-

BAM-anul 3
al construcției

însemnări din U.R.S.S.
de Dragomir Horomnea

menea, va înlețni transpor
tul de mărfuri și de călători 
în această parte a Uniunii 
Sovietice, deschizînd, în ace
lași timp, încă un drum spre 
Oceanul Pacific.

Construcția a început la 5 
aprilie 1972, la kilometrul 
7274 depărtare de Moscova, 
cu tronsonul de linie ferată 
BAM-Tînda. La 10 mai 1972 
s-a trecut la construcția pri
mului pod. La 14 septembrie 
a aceluiași an, o locomo
tivă de probă s-a oprit în 
prima gară a magistrale'. 
De atunci, alte și alte eveni
mente asemănătoare, eveni
mente intrate în obișnuit, pe 
sute de kilometri de con
strucție, multe dintre ele 
fiind amintite doar la ra
port, seara, în careul dintre 
cabanele de bîrne.

Intr-una din gările Mos
covei am asistat la plecarea 
spre BAM a trenului special 
nr. 14. Cincisprezece va
goane de dormit, cu 600 ti
neri muncitori, studenți, mi
litari în termen, colhoznici ; 
băieți și fete ; cîntece, ura- 
le, rîsete și strigăte, printre

mia sovietică înseamnă, în pre
zent, ritmuri accelerate și sta
bile de dezvoltare și perfecțio
nare tehnică permanentă a tu
turor ramurilor. Creșterea di
namică a economiei U.R.S.S. re
zultă și din faptul că, în ultimii 
zece ani, venitul național al ță
rii s-a dublat. In această pe
rioadă, a fost creat un potențial 
de producție mai mare decit in 
întreaga istorie precedentă a 
statului sovietic.

Potrivit datelor preliminare, 
volumul producției a crescut, 
în U.R.S.S., în patru . ani, cu 
peste o treime. In anul 1974 se 
va realiza cel mai mare spor al 
producției industriale.

In ciuda condițiilor atmosfe
rice nefavorabile dintr-o serie 
de regiuni ale țării, recolta glo
bală de cereale a fost, în gene
ral, bună. Ea a fost mai mică 
decît anul trecut, dar este su
perioară recoltelor din toți anii 
precedenți. Statul a achiziționat, 
deja, peste opt milioane tone 
bumbac brut, mai mult decît in 
oricare an anterior.

Andrei Gromîko s-a referit, 
în continuare, la situația inter
națională, subliniind că, în ul
timii ani, țările socialiste au ob
ținut numeroase succese, într-un 
contrast vădit cu situația din 
lumea capitalistă, care se lo
vește, în prezent, de greutăți 
economice cum: nu au mai exis
tat în perioada de după cel de 
al doilea război mondial.

Vorbitorul s-a referit, apoi, la 
relațiile Uniunii Sovietice cu 
unele țări capitaliste dezvoltate, 
evidențiind, in context, îmbună
tățirea relațiilor cu Statele Uni
te ale Americii, existența unor 
legături bune cu Franța, R.F. 
Germania și cu alte țări.

Referindu-se la problemele 
legate de situația din Europa, 
el a arătat că au. fost înfăptuite 
o serie de măsuri de mare im
portanță, care au dus la însănă
toșirea considerabilă a climatu

sunetele armonicii rusești și 
ale baianelor, nelipsite din 
vreo călătorie, mai ales cînd 
aceasta durează mai bine 
de zece zile. Pe peron, o 
mare de prieteni și cunos- 
cuți, tovarăși de muncă, cu 
drapele și lozinci, cu or
chestre și clopote, într-o ex
plozie de entuziasm și ve
selie. La o fereastră a va
gonului 4, o tînără pereche: 
Galina și Valeri Skalabam. 
Căsătoriți de foarte curînd, 
au luat hotărîrea să-și facă 

călătoria de nuntă în Orien
tul îndepărtat, la BAM, ră- 
mînînd apoi acolo, pe șan
tier.

Către BAM se îndreaptă 
însă nu numai constructorii. 
Deși se ajunge greu la Bai
cal, iar de acolo pe șantier 
și mai greu, în aceeași di
recție pleacă din cînd în 
cînd și grupuri de actori și 
cîntăreți, aducînd cu ei în 
taiga aplauzele specifice să
lilor de teatru. într-una din 
zile, un poet și un ziarist 
mi-au declarat : „Săptămîna 
viitoare plecăm și noi, vom 
scrie fiecare cîte o carte 
despre constructorii BAM- 
ului, una de versuri și cea
laltă de reportaje. Merită, 
mai întîi pentru că acolo se 
naște una dintre cele mai 
mari magistrale ale lumii și 
apoi, pentru că nu trebuie 
scăpată ocazia de a scrie 
despre tinerii care, oricît de 
vitrege și de sălbatice ar fi 
locurile și clima, știu să le 
supună, în numele civiliza
ției".

lui politic pe continentul euro
pean, la consfințirea, pe baza 
dreptului internațional, a reali
tăților politice și teritoriale con
stituite ca urmare a celui de-al 
doilea război mondial. U.R.S.S. 
năzuiește spre o colaborare lar
gă, cu toate statele europene, a 
subliniat vorbitorul. Ea parti
cipă activ la soluționarea pro
blemelor politice aflate la ordi
nea de zi, la înfăptuirea unor 
importante proiecte economice, 
la extinderea schimburilor și 
contactelor culturale. Dar, pen
tru consolidarea pozițiilor pă
cii în Europa este necesar ca 
extinderea relațiilor bilaterale 
să se îmbine cu asigurarea secu
rității pe baze colective. Este 
vorba, în primul rind, de a se 
încheia cu succes Conferința 
pentru securitate și colaborare 
in Europa. ’ Popoarele Europei 
așteaptă ca această conferință 
să adopte, la nivelul cel mai 
înalt, soluții importante în ve
derea consolidării păcii și secu
rității în relațiile dintre state.

Vizita delegației
A.R.L.U.S, 
in U.R.S.S.

Delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Dumitru 
Ivanovici, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., care participă 
la festivitățile organizate in 
U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
57-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, a fost 
primită, miercuri, de V. I. Ko- 
notop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Conduce
rii Centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române. Con
vorbirea care a avut Ioc cu a- 
cest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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