
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXX,
SERIA II,
Nr. 7931

6 PAGINI

30 BANI

MIERCURI

20 NOIEMBRIE
1974

ÎN NUMĂRUL DEAZI

SIMBĂTĂ ÎN JUDEȚELE TELEORMAN, 

TULCEA, VASLUI Șl VRANCEA AU 
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ZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID

Publicăm, în continuare, textele telegramelor 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, ale hotăririlor adoptate de 
conferințe

SOCIETATEA SOCIALISTĂ 
MULTILATERAL DEZVOLTATĂ

— obiective fundamentale —
Odată cu prezentarea celui de al 27-lea obi

ectiv, încheiem astăzi întregul ciclu de obiective, 
ale societății socialiste multilateral dezvoltate, 
așa cum sînt precizate în proiectul Programului 
Partidului Comunist Român.
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VIZITA IN JARA NOASTRĂ A 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAMBIA

Președintele Nicolae Ceausescu
9 9

a primit pe ministrul comunicațiilor 
și electricității al Republicii

DIN PROGRAMUL
ZILEI DE IERI

• PRINTRE STUDENȚII

SI MUNCITORII DIN

CAPITALĂ

9 SPECTACOL DE

GALĂ

® DEPUNEREA UNEI

COROANE DE FLORI

Azi, transmisiuni directe
la radio și televiziune:
- în jurul orei 11,00 so

lemnitatea semnării docu
mentelor oficiale româno- 
zambiene ;

- în jurul orei 14,00, ce
remonia plecării președinte
lui Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Ka
unda, și a doamnei Betty 
Kaunda.

în pagina a 5-a

Manifestări 
cultural-educative 

dedicate Congresului 
partidului

în pagina a 4-a
ANCHETĂ 

DE OPINIE
O datorie de onoare 

a întregii societăți : 
creșterea și educarea 
tinerei generații (II)

Răspunderile 
sînt comune. Sâ 

și acționăm în comun!

Convorbirile oficiale dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și dr. Kenneth David Kaunda

La Palatul Republicii au în
ceput. marți. 19 noiembrie, 
convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
dr. Kenneth David Kaunda, 
președintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia.

La convorbiri participă
Din partea Republicii Socia

liste România : Emil Bodnaraș,

o literatură nouă pentru omul nou

Puține subiecte sînt atît de incitante la re
flecție, la meditație lucidă asupra substanței și 
rațiunii actului creator ca relația literatură- 
viață. De la aforispiul clasicului latin : „Citește 
numai acele cărți, despre care viața îți poate 
spune,: îmi aparține" și pînă la sentința unui 
mare umanisr român : „Propriu-zis, nimeni nu-și 
înțelege cu adevărat decît timpul său. Poate, 
chiar, numai generația sa", un univers de 
sensuri și accepțiuni se deschide larg și fas
cinant. Normala diversitate a opiniilor este 
clădită însă pe un consens unanim : literatura 
adevărată este aceea care se adresează omu
lui, căreia nimic din ce este omenesc nu-i

rămîne străin. Destinul creatorilor este, desigur, 
destinyl operelor. însă destinul operelor de
pinde de destinele umane imaginate. Fiecare 
epocă propune un profil exemplar. Acest mare 
prezent socialist și le reclamă, dar, în egală 
măsură, și le impune pe ale sale. Eroul aces
tui ev este învingătorul ce acționează de la 
altitudinea unei superioare înțelegeri a vieții, 
este omul nou, uneori anonim, alteori exem
plar, întotdeauna, însă, posibilă sursă de in
spirație pentru scriitori. Despre felul în care 
îi văd creatorii, despre modul în care îi simt 
prezența în conștiința și-n inimile lor, vorbesc 
și opiniile ce le vom însera începînd de azi în 
coloanele ziarului nostru.

PROCESUL AUTOCONSTRUCȚIEI
Întotdeauna hrana morală 

a artei s-a aflat în sfera lar
gă și atotcuprinzătoare a 
menescului. Adîncimea 
hică. fantezia creatoare

o- 
psi- 

a 
oricărui artist, puterea sa de 
intuiție și de expresie sînt 
însușiri ale căror rădăcini 
sînt împlîntate în conștiința 
de sine a națiunii. Eveni
mentele acesteia sînt pro
priile lui evenimente. Co
muniunea artistului cu epoca 
sa este o condiție a însăși 

membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Mânea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim ministru al gu
vernului, Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
George Macovescu, ministrul a-

OPINII
de CEZAR BALTAG

artei sale. Perspectivele scri
sului său se confundă cu 
perspectivele orizontului larg 
sufletesc din care face parte.

Meditînd asupra omeniei 
noastre, asupra modului în 

facerilor externe, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei,. Teodor Bur- 
ghele, ministrul sănătății, Au
rel Ardeleanu, ambasadorul 
Româniși la Lusaka, consilieri 
și experți.

Din partea Republicii Zam
bia : E.H.K. Mudenda. membru 
al Comitetului Central al Par
tidului Unit al Independenței 
Naționale, președintele Comi
tetului politic constituțional ju
ridic și de afaceri externe al 
partidului, P. Kawandâmi, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului . Unit al Independen
ței Naționale, adjunct al pre
ședintelui Comitetului pentru 
tineret și sport al partidului, 
V.J. Mwaanga, membru al Par
lamentului, ministrul afacerilor 
externe, dr. M. Bull, membru 
al Parlamentului, ministrul să
nătății, R. T. Sikasula. ambasa
dorul Republicii Zambia în 
România, P. D. Zuze, membru 
al Parlamentului, ministru de 
stat al aviației, P. J. Chisanga, 
secretarul guvernului, consilieri 
și experți.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth David Kaunda au 
analizat stadiul actual și pers
pectivele de dezvoltare a rela
țiilor româno-zambiene. mo
dul în care sînt înfăptuite mă
surile preconizate cu prilejul 
întilnirilor și convorbirilor la 
nivel înalt, de la Lusaka și 
București. în cadrul schimbului 
de vederi, s-a apreciat cu de
plină satisfacție că raporturile 
de prietenie, solidaritate și co
laborare dintre țările, partide
le și popoarele noastre cunosc 
o evoluție permanent ascenden
tă, că înțelegerile convenite în
tre cei doi șefi de stat se trans
pun cu succes în viață, determi- 

care ea și-a găsit expresia 
politică cea mai profundă în 
Programul partidului, adevă
rat cod de conștiință al 
nostru, al tuturor, gîndul meu 
realizează tot mai deplin i- 
deea că dimensiunea, poate 
cea mai specifică a omului, 
este capacitatea sa de a se 
autoconstrui.
în măsura în 

Omul este om 
care devine, în

(Continuare în pag. a IV-a)

nind o conlucrare intensă, rod
nică și durabilă, atit pe linie 
bilaterală, cit și pe plan inter
național. A fost exprimată ho- 
tărirea comună de a se acțio
na cu fermitate și în viitor pen
tru îndeplinirea in cele mai 
bune condiții a prevederilor 
acordurilor și ale celorlalte do
cumente realizate între Româ
nia și Zambia, pentru extinde
rea și adîncirea legăturilor în 
toate domeniile de activitate — 
politic, \ economic, tehnico-știin- 
țific, cultural — în folosul po
poarelor, român și zambian, al 
cauzei cooperării și înțelegerii 
intre națiuni.

S-au ■ abordat, de asemenea, 
.aspecte principale ale actuali
tății politice internaționale, cei 
doi președinți subliniind do
rința țărilor lor de a colabora 
mai strîns în problemele majore 
care, confruntă omenirea con
temporană. A fost reafirmată 
solidaritatea României și a 
Zambiei cu lupta dreaptă a po
poarelor împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru dezvoltarea lor indepen
dentă. A fost subliniată, tot
odată, hotărirea celor două țări, 
partide și popoare de a-și adu
ce pe mai departe o contribu
ție activă la întărirea frontului 
antiimperialist, la democratiza
rea relațiilor internaționale și 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice, Ia statorni
cirea unui climat de pace, secu
ritate și cooperare, pentru edi
ficarea Unei lumi mai drepte și 
mai bune, în care toate po
poarele să poată trăi libere și 
suverane, potrivit aspirațiilor și 
intereselor lor legitime.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, de stimă și prietenie, 
de deplină înțelegere.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți la 
amiază, pe Taha Sherif Ben 
Amer, ministrul comunicațiilor 
și electricității al Republicii A- 
rabe Libiene, conducătorul de
legației țării sale la prima se
siune a Comisiei mixte româno- 
libiene, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la București.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale.

Cu acest prilej, ministrul li
bian a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Consiliului Coman
damentului Revoluției Republi
cii Arabe Libiene, Moamer El

W CINSTEA COXGRESUXI PARTIDULUI

ÎN FIECARE ZI-0 BĂTĂLIE
CU RECORDURILE, 

ÎN FIECARE ZI—0 VICTO
RIE DE PRESTIGIU

Prin telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONSTRUCTORII DE MAȘINI RAPORTEAZĂ 
ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN PE 

PRIMII PATRU ANI Al CINCINALULUI
într-0 telegramă adresată Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cei peste 
400 <100 muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile construc
toare de mașini grele raportează că în ziua de 19 noiembrie au 
îndeplinit, în cinstea celui de-al XI-lea Congres al partidului, 
sarcinile de plan pe primii patru ani ai cincinalului.

Am dori și cu acest prilej, mult stimate tovarășe secretar ge
nerala se subliniază în telegramă, să vă mulțumim încă o dată 
pentrtii sprijinul multilateral de care ne-am bucurat și ne bucu
răm iu soluționarea problemelor complexe ale construcțiilor de 
mașinii grele. în această perioadă am realizat, peste prevederile 
planului cincinal, însemnate cantități de produse fizice solicitate 
atît de economia națională, cit și la export ca : tractoare, loco
motivă Diesel hidraulice, unități de pompare, combine de re
coltat cereale, poduri rulante, autoturisme de oraș și altele. Vă 
asigurățn, totodată, că toate colectivele din ramură sînt preocu
pate de pregătirea in condiții corespunzătoare a planului pe 
anul 19B5, ceea ce va conduce la realizarea angajamentelor asu
mate pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.

Detașamentul constructorilor de mașini grele, se arată în în
cheiere. susține cu căldură propunerea pentru realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, 
aceasta constituind o garanție a materializării programului de 
făurire pe pămîntul patriei a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre comunism.

Arabe Libiene
Geddafi, un cordial mesaj de 
salut, urări de sănătate, iar 
poporului român progres și bu
năstare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul 
său, calde salutări prietenești 
președintelui Moamer El Ge
ddafi, împreună cu urări de noi 
succese poporului libian pe ca
lea dezvoltării economico-so- 
ciale independente a țării.

In timpul convorbirii, au fost 
abordate aspecte ale colaborării 
și cooperării economice bilate
rale, evidențiindu-se cu satis
facție evoluția lor pozitivă, prin 
înfăptuirea înțelegerilor conve
nite între cei doi șefi de stat, 
cu prilejul vizitei făcute de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în 
Republica Arabă Libiană. In a- 
cest context, s-a apreciat că 

prima sesiune a Comisiei mixte 
contribuie, prin rezultatele ei 
pozitive, la intensificarea rapor
turilor româno-libiene. reciproc 
avantajoase, p.e multiple pla
nuri. A fost exprimată dorința 
comună de a extinde și diver
sifica relațiile de colaborare și 
cooperare economică, schimbu
rile comerciale între cele două 
țări, in folosul propriei lor dez
voltări, în interesul cauzei păcii 
și progresului, al statornicirii în 
viața internațională a unei noi 
ordini politice și economice, în
temeiată pe egalitate, pe respec
tul dreptului fiecărei națiuni de 
a fi. stăpîna propriilpr destine, a 
tuturor resurselor naționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Colectivul întreprinderii 
„PORȚILE DE FIER“ 

se angajează să producă 
suplimentar 300 milioane

KWh
Muncitorii, inginerii și 

tehnicienii ide ia între
prinderea electrocentraiei 
„Porțile de Fîer“ din Dro- 
beta Turnu Severin, rapor
tează intr-o telegramă a- 
dresată Comitetului Cen
tral al P.C.R,, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU că, 
in cinstea celui de-al XI- 
lea Congres al partidului au 
realizat mai devreme planul 
de prodțtcție .anual — 
5 200 000 000 kWh — ceea ce 
creează premisa pulsărij in 
sistemul energetic național 
pînă la finele lunii decem
brie a unei cantități supli
menta?^'de energie de 300 
milioane kWh. Vă asigurăm 
— se arată în încheierea te
legramei — că nu ne vom 
precupeți nici de acum îna
inte forțele, întreaga noăstră 
capacitate, elanul și dăruirea 
pentru valorificarea la ma
ximum a potențialului hidro
energetic al Dunării, pentru 
realizarea exemplară a obiec
tivelor reieșite din Pro
gramul partidului, aducîn- 
du-ne astfel o contribuție 
cit mai deplină la opera de 
edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
in patria noastră și înainta
rea României spre comu
nism.

Organizațiile U.T.C. 
în întrecere

Comitetul U.T.C. al Combina
tului chimic Făgăraș a inițiat în 
cinstea celui de-al Xf-lea Con
gres al partidului o întrecere 
între cele 35 de organizații ale 
tinerilor. Obiectivul — efectua
rea de ore de muncă patriotică 
în sprijinul producției. Rezulta
tele primei săptămîni situează 
la loc de frunte organizația nr. 
6 (secretar : Dumitru Matache) 
care a efectuat 150 de ore la 
reamenajarea secției de rășini și 
bachelită și organizația nr. 8 
(secretar : Gheorghe Manciulea), 
care a efectuat întreținerea 
mașinilor și utilajelor.

A. VELEA

După obișnuita pauză, tinerii 
își reiau lucrul. In curînd, 
dintre schele va răsări silueta 

unui nou cargou.
Foto : O. PLECAN
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Hotărîri ale conferințelor

• TELEORMAN
Din telegramă

Conferința organizației județene de partid 
Teleorman, desfășurată în climatul de au
tentic avînt creator cu care întreaga noastră 
națiune întîmpină cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. în numele 
celor aproape 60 000 de comuniști, al tutu
ror cetățenilor din această parte a țării, 
exprimă deplina adeziune șl aprobare față 
de întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului, față de Programul. 
Directivele și Tezele ce vor fi supuse dez
baterii celui de-al XI-lea Congres ăl P.C.R.

Cu gîndul la viitorul luminos al patriei 
noastre, dind glas sentimentelor de pro
fundă dragoste și stimă pe care vi le poartă 
comuniștii, toți oamenii muncii, susținem 
cu înflăcărare, alături de întregul nostru 
popor, ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. proeminent om de partid și de 
stat, revoluționar consecvent, să fiți reales 
în înalta funcție de secretar .general al 
Partidului Comunist Român, chezășie si
gură a îndeplinirii consecvente a . Progra
mului de dezvoltare multilaterală a patriei, 
de ridicare a bunăstării ponorului, de afir
mare și mai strălucită a României socia
liste în lume.

Vă informăm, iubite tovarășe secretar ge
neral, că în spiritul de înaltă exigență par
tinică. pe care dumneavoastră îl imprimați 
întregii activități din țara noastră, partici
panta la conferința organizației județene 
au analizat modul în care organizația de 
partid, comuniștii au acționat pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională și au stabilit 
noi măsuri pentru mobilizarea comuniști
lor a tuturor oamenilor muncii la aplica
rea neabătută în viață a politicii partidului.

Raportăm conducerii superioare de partid, 
dumneavoastră, tovarășe secretar general, 
că oamenii muncii din județul Teleorman, 
avindu-i în frunte pe comuniști și fiind 
antrenați în marea întrecere socialistă pen
tru realizarea cincinalului înainte de ter
men, au dobindit rezultate de seamă in 
cinstea celui de-al XI-lea Congres al par
tidului. In primele 10 luni ale anului, pla
nul producției globale industriale a fost 
depășit cu 70 milioane lei. al producției- 
marfă cu 96 milioane lei. realizîndu-se tot
odată beneficii suplimentare în valoare de 
45 milioane lei.

în agricultură am reușit, de asemenea, șă 
obținem realizări de seamă, cu toate că in 
acest an, datorită secetei prelungite, ani 
avut de înfruntat condiții deosebit de grele. 
Muncind cu dăruire, țăranii cooperatori, 
mecanizatorii și specialiștii au încheiat la 
timp însămînțările și recoltarea culturilor 
de toamnă,- pun baze solide producției din 
anul viitor.

Conferința reafirmă hotărîrea comuniști
lor. a tuturor oamenilor muncii teleormă
neni de a-și mobiliza toate forțele pentru 
realizarea in anul 1975 peste plan a unei 
producții globale industriale de 120 milioane 
lei. pentru depășirea productivității mun
cii în industrie cu 3 000 lei pe angajat și 
economisirea unor însemnate . cantități de 
combustibil, energie electrică, metal, ci
ment și material lemnos. In același timp, 
oamenii muncii din agricultură .se anga
jează să obțină în anul viitor peste plan 
15 000 tone griu. 31 000 tone porumb. _3 000 
tone floarea-soarelui. 14 000 tone sfeclă de 
zahăr și 24 000 tone legume.

Răspunzînd grijii permanente, pe _ care 
conducerea partidului, dumneavoastră per
sonal. o purtați ridicării economico-sociale 
și a acestui colț de țară,, ne angajăm să 
muncim cu pasiune și abnegație revoluțio
nară pentru ă înfăptui hotă'rîrile ce vor fi 
adoptate de cel de-al XI-lea Corigres al 
partidului, care vizează înflorirea1 patriei 
noastre. înfăptuirea celei mai drepte și îna
intate societăți — societatea comunistă.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene de partid 

Teleorman, dind glas dorinței unanime a 
comuniștilor, exprimată în cadrul adunări

lor generale și conferințelor de dări de 
seamă și alegeri, voinței nestrămutate a 
tuturor locuitorilor din județ, hotărăște în 
unanimitate să susțină propunerea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, să fie reales în func
ția de secretar general al partidului de că
tre cel de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Hotărîrea noastră este izvorîtă din sen
timentele de înaltă stimă și profundă re
cunoaștere a meritelor excepționale pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a dobîndit 
in fața poporului, ca eminent militant re
voluționar. pentru înfăptuirea țelurilor so
cialismului și comunismului în România. 
Fiecare comunist și om al muncii din Te
leorman știe că de numele și activitatea 
prodigioasă ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt strîns legate profundele în
noiri ce au avut loc în întreaga noastră 
viață politică, economică, social-culturală. 
înnoiri ce conferă României ritmuri de dez
voltare materială și spirituală fără prece
dent în istoria sa. Sîntem convinși că reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al partidului 
constituie garanție sigură a înfăptuirii pe 
mai departe a politicii interne și externe a 
partidului și statului, a realizării exem
plare a prevederilor Programului și Direc
tivelor ce vor fi adoptate Ia cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, a tuturor obiective
lor făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și ale înaintării României spre 
comunism.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Eugenia Andrei. Floarea Barbu, Ecate- 
rina Brumărica, Nicolae Ecobescu, Eduard 
IJâncuIov. Mircea Malița, Marin Nedea, 
Cornel Onescu. Gheorghe Rădulescu. Teo
dor Roman.

• TULCEA
Din telegramă

Conferința organizației județene Tulcea a 
Partidului Comunist Român, în numele tu
turor comuniștilor, al oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri, își exprimă totala ade
ziune și aprobare față de conținutul de o 
inestimabilă valoare științifică, teoretică 
și practică al proiectelor de Program și de 
Directive, Tezele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru Congre
sul al XI-lea, față de politica realistă clar
văzătoare a partidului, urmată cu încredere 
și înalt devotament patriotic do întreaga 
noastră națiune Fiecare om al muncii din 
județul nostru, alături de întregul popor, 
recunoaște în aceste documente oglindirea 
fidelă a propriilor sale ginduri și aspira
ții, a propriei sale voințe de înflorire a 
țării, de ridicare a societății noastre pe 
trepte tot mai înalte de propășire.

Apreciem rolul hotărîtor pe care l-ați 
ayut în elaborarea acestor documente în 
care regăsim idei, teme și direcții a căror 
fundamentare este nemijlocit legată de gîn- 
direa, munca și activitatea dumneavoastră 
revoluționară, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întruchipări ale trăsăturilor 
definitorii de militant marxist-lenjnist, pa
triot înflăcărat și internaționalist consec- 
vept, ale. înaltelor virtuți de eminent con
ducător. care slujiți cu o pilduitoare con
știința revoluționară interesele fundamen
tale ale poporului nostru, ale construirii 
societății socialiste în România, cauza pro
gresului și păcii în lume. De aceea. în nu
mele comuniștilor, al tuturor tulcenilor, 
participanții la conferință au dat mandat 
delegaților care îi Vor reprezenta la cel de-al 
XI-lea Congres să susțină realegerea 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de secretar 
general al partidului.

însuflețiți de grandioasele perspective, cu
tezător conturate în Programul partidului, 
în Directivele Congresului al XI-lea, care 
vor ridica patria noastră pe culmi înalte 
ale progresului și civilizației, conferința or
ganizației județene de partid, în numele co
muniștilor, al tuturor locuitorilor acestui 

străvechi pămînt românesc, ^sigură condu
cerea partidului, pe dumneai oastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
milita neabătut pentru îmbunătățirea conti
nuă a stilului și metodelor /le muncă, pen
tru creșterea rolului conducător al organi
zațiilor de partid în toate /domeniile vieții 
economico-sociale, că vom,' munci cu pa
siune, dăruire și înaltă răspundere pa
triotică pentru înfăptuire^ obiectivelor și 
sarcinilor ce vor fi stabil'ite de Congresul 
al XI-lea al partidului, contribuind astfel 
la făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, la înaintarea Ispre comunism pe 
pămîntul României.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene de partid 

Tulcea, întrunită• astăz/, 16 noiembrie 1974, 
în consens cu voința unanimă a comuniști
lor și tuturor oamenilor muncii tulceni, dind 
o înaltă apreciere act/ vității și contribuției 
multilaterale aduse die tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la fundamentarea politicii interne 
și internaționale, la perfecționarea activită
ții de conducere a vifiții economice și social- 
politice a societății, la înflorirea multila
terală a patriei noastre socialiste și crește
rea nivelului de trdi al celor ce muncesc, 
se alătură cu însuflețire dorinței unanim 
exprimate de întregul nostru partid, de na
țiunea română, ca cel de-al XI-lea Congres 
să hotărască realegerea sa în înalta func
ție de secretar gen/aral al partidului.

Viața și activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constit/jie pentru noi, comuniștii 
tulceni, pentru întregul nostru popor, o 
înaltă pildă de a/bnegație și dăruire revo
luționară, de eminent conducător politic, 
strălucit teoretidian și practician marxist- 
leninist, cu o îrtaltă viziune asupra viito
rului, militant •ferm pentru afirmarea tot 
mai puternică, a rolului conducător al 
partidului, pen/tru dezvoltarea democrației 
socialiste. Din multiseculara istorie a po
porului român, cea mai bogată și fertilă pe
rioadă pentru propășirea patriei și pentru 
fericirea poDofului este etapa de după Con
gresul al IX-'lea. Marile prefaceri revolu
ționare petrecute în viața economică și so
cială a patriot în creșterea nivelului de 
trai al poporului, spiritul novator și dina
mizator, reali smul politic promovat în acti
vitatea internă și internațională sînt strîns 
legate de neobosita și laborioasa activitate 
desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ne exprimi! m și cu acest prilej profunda 
noastră recunoștință și mulțumirile fierbinți 
față de ajutorul neprecupețit și permanent 
acordat pentru dezvoltarea social-econo- 
mică a județului Tulcea. De aceea noi, co
muniștii die pe aceste meleaguri, alături 
de întregujl nostru popor, vedem în realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție dq secretar general al Partidului Co
munist H.omân garanția sigură a amplifi
cării succeselor de pînă acum, chezășie a 
înfăptuirii în cele mai bune condiții a is- 
toriCeloc documente ale celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, a făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism.

Pentru devotamentul nemărginit cu care 
slujești aspirațiile si interesele fundamen
tale ejle poporului, cauza socialismului și 
comunismului, pentru înaltele calități de 
om pțolltie, de militant revoluționar, Con
ferința organizației județene de partid Tul
cea Hotărăște să încredințeze delegaților la 
Congresul al XI-lea mandatul de a vota 
pentțu realegerea în înalta funcție de se
cretar general al partidului a tovarășului 
Nicdlae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat 
fiu îil poporului român.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Teodor Coman, Vasile Dranovețeanu. Eu
gen Jebeleanu, Luigi Martiș, Eftlmița Miho- 
vil.i, Eugen Tarhon, Nicolae Sandu, Ilie Șa- 
la/pa, Ion Velișcu.

• VASLUI
Din telegramă

într-o atmosferă de puternică însuflețire, 
de nemărginit entuziasm, caracteristice în
tregii vieți politice din țara noastră în 
aceste zile, vă raportăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
participanții la Conferința organizației ju
dețene de partid Vaslui, am dezbătut în- 
tr-un spirit de înaltă responsabilitate co
munistă proiectele de Program și de Direc
tive, Tezele Comitetului Central pentru 
Congresul al XI-lea al P.C.R. — documen
te de imensă valoare teoretică și practică, 
care prefigurează strălucit viitorul tot mai 
luminos și măreț al patriei.

In numele celor peste 44 000 de comu
niști, al tuturor celor ce trăiesc și mun
cesc pe aceste străvechi și frumoase me
leaguri moldovene, participanții la confe
rința noastră aprobă din toată inima aceste 
documente de covîrșitoare importanță pen
tru destinele României, își exprimă devo
tamentul profund și atașamentul total față 
de întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului, promovată cu deose
bită fermitate, cu talent, pasiune și realism, 
de dumneavoastră, stimate tovarășe secre
tar general.

Apreciind cu deosebită recunoștință con
tribuția esențială, decisivă, adusă de dum
neavoastră la elaborarea istoricelor docu
mente ale Congresului al XI-lea, comu
niștii și ceilalți oameni ai muncii, de pe a- 
ceste meleaguri încărcate de istorie, ase
menea întregului popor român, văd în 
scumpul nostru secretar general pe emi
nentul conducător de partid și de țară, 
care și-a contopit aspirațiile și idealurile 
cu ale întregului popor, una dintre cele 
mai proeminente și respectate personalități 
ale lumii contemporane. împreună cu toți 
cetățenii patriei, dăm o înaltă apreciere 
clarviziunii politice, cutezanței în gîndire. 
spiritului novator, patriotismului fierbinte 
și internaționalismului consecvent — în
sușiri proprii dumneavoastră — care în
truchipează cele mai alese gînduri ale na
țiunii noastre.

Avînd cinstea de a da expresie gîndu- 
rilor, sentimentelor și dorinței fierbinți ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii 
din județul Vaslui — unanim exprimate în 
adunările și conferințele de partid — în
cercăm o vie satisfacție și o imensă bucu
rie încredințînd delegaților organizației 
noastre județene la cel de-al XI-lea Con
gres mandatul să susțină realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, chezășie a continuării 
politicii de ridicare pe o treaptă superioară 
a victoriilor dobîndite pînă acum, a îna
intării neabătute a României spre comu
nism.

Totodată, vă raportăm că locuitorii jude
țului Vaslui nu vor uita niciodată că dez
voltarea multilaterală și dinamică a aces
tui ținut legendar, îndeosebi după Congre
sul al IX-lea, este indisolubil legată de 
sprijinul neprețuit al conducerii partidului, 
al dumneavoastră personal, pentru care, și 
cu acest prilej, vă adresează cele mai alese 
mulțumiri. Pentru a răspunde prin fapte 
acestui ajutor, muncitorii, țăranii, intelec
tualii, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, 
toți cetățenii județului, depun eforturi in
tense pentru a-și spori contribuția la înfăp
tuirea exemplară a politicii partidului în 
toate domeniile de activitate.

Alăturîndu-șl eforturile întregului partid, 
întregului popor român, comuniștii, cei
lalți oameni ai muncii din județul Vaslui 
sînt ferm hotărîți să siringă și mai' mult 
rîndurile în jurul partidului, a dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să transpună în mod exemplar 
în viață hotărîrile ce le va adopta Con
gresul al XI-lea, să-și sporească și mai 
mult contribuția la înălțarea patriei pe noi 
culmi de civilizație, progres, bunăstare și 
fericire, pe culmile socialismului și comu
nismului — visul de aur al întregii ome
niri.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene Vaslui 

a P.C.R., întrunită azi, 16 noiembrie a.c., 
exprimind voința fierbinte a comuniștilor. 

a tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri moldovene, cu profunde 
rezonanțe Istorice, hotărăște să susțină cu 
căldură propunerea ca . tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales la cel de-al XI-lea 
Congres în înalta funcție de secretar ge
neral al P.C.R.

Hotărîrea noastră fermă izvorăște din 
sentimentele de aleasă prețuire, dragoste 
și profundă recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, conducător încercat de 
partid și de stat, militant neobosit pentru 
cauza socialismului și comunismului, pen
tru triumful păcii în lume.

Sîntem ferm convinși că realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, revoluționar 
consecvent și patriot înflăcărat, în înalta 
funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român, constituie o garanție si
gură a continuității șl succesului politicii 
profund științifice a partidului nostru de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a țării spre comu
nism, o chezășie a aplicării politicii ex
terne care a ridicat atît de mult prestigiul 
internațional al României socialiste.

Exprimînd dezideratul cel mai fierbinte 
al tuturor oamenilor muncii din județul 
Vaslui, izvorît din profundul lor respect și 
devotament față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conferința organizației județene 
de partid hotărăște în unanimitate să dea 
mandat delegaților la cel de-al XI-lea 
Congres al partidului să susțină cu fermi
tate și să voteze unanim realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al P.C.R.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Gheorghe Airinel, Constantin Amariei, 
Gheorghe Arsene, Aldea Militaru, Elena 
Rănceanu. Dumitru Simulescu, Mircea Si- 
movief, Gheorghe Tănase, Ene Tătăruș, 
Barbu Zaharescu.

• VRANCEA
Din telegramă

Intr-o atmosferă de lucru de înaltă răs
pundere comunistă, participanții la Con
ferința organizației județene Vrancea a 
P.C.R., în numele tuturor comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii de pe aceste stră
vechi meleaguri strămoșești, cu sentimente 
de profundă mindrie patriotică, au expri
mat deplina adeziune la proiectele de Pro
gram și de Directive ale Congresului al 
XI-lea, la Tezele pentru Congres ale C.C. 
al P.C.R., documente de inestimabilă va
loare, care corespund cu interesele vitale ale 
întregii noastre națiuni, cu cerințele dez
voltării societății socialiste românești, 
care definesc strategia și direcțiile tactice 
ale partidului pe drumul luminos spre co
munism.

Conferința a dat o înaltă apreciere contri
buției hotăritoare pe care dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar general, ați 
adus-o la elaborarea proiectului de Pro
gram, la elaborarea întregii politici a parti
dului. In lumina prevederilor acestor docu
mente, urmind prețioasele dumneavoastră 
indicații, am analizat cu spirit de înaltă 
răspundere contribuția noastră la îndepli
nirea prevederilor Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale din 1972.

La începutul anului trecut, exprimînd 
voința comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, ne-am angajat să îndeplinim sar
cinile actualului cincinal în patru ani și 
jumătate. Prin măsurile întreprinse, prin 
participarea entuziastă a tuturor oameni
lor muncii la marea întrecere socialistă, 
sarcinile de plan și angajamentele asumate 
au fost îndeplinite lună de lună, an de an. 
Vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că planul producției industriale 
pe patru ani ai cincinalului a fost îndepli
nit încă de la data de 8 august, urmind ca 
pînă la sfirșitul anului 1974 să realizăm o 
producție suplimentară de 1,4 miliarde lei. 
Se realizează în bune condiții programul 
de construcții și investiții.

In viitor, județul .Vrancea se va dezvolta 
într-un ritm mai rapid. Pe baza proiectu
lui de Directive ale Congresului al XI-lea 

al partidului, județul Vrancea va beneficia 
în cincinalul 1976—1980 de un volum spo
rit de investiții. Producția globală indus
trială va crește într-un ritm anual de 19,7 
la sută și va atinge în 1980 nivelul de peste 
10 miliarde lei. Sînt prevăzute vaste lucrări 
de gospodărire șt ameliorare a pămlntului, 
pentru dezvoltarea și modernizarea agri
culturii. Vor fi construite numeroase edi
ficii social-culturale și edilitar-gospodărești. 
Comuniștii, toți oamenii muncii vrînceni 
se angajează să îndeplinească exemplar 
sarcinile ce le vor reveni, plini de opti
mism, încrezători în perspectivele minu
nate ale întregii națiuni.

Cu deosebită mindrie patriotică, am dat 
mandat delegaților de a exprima dorința și 
voința noastră de a fi reales în funcția de se
cretar general al partidului, dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului, patriot înflăcărat, militant re
voluționar neobosit pentru independența și 
suveranitatea patriei, pentru instaurarea 
unui climat de pace și înțelegere între 
toate popoarele lumii. Sîntem ferm con
vinși că realegerea dumneavoastră consti
tuie o chezășie a continuității și succesului 
politicii de ridicare a României pe cele mai 
înalte culmi ale progresului și civilizației.

Hotărîre a Conferinței
In numele comuniștilor, al tuturor oa

menilor muncii de pe aceste meleaguri ro
mânești, în consens cu sentimentele de 
profund patriotism ale întregii națiuni, 
Conferința organizației județene Vrancea a 
Partidului Comunist Român dă o înaltă a- 
preciere activității excepționale a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în conducerea parti
dului, pentru fericirea poporului, pentru 
viitorul luminos al patriei.

Marile succese, rezultatele remarcabile, 
transformările înnoitoare înregistrate in 
toate domeniile vieții economice și sociale 
sînt indisolubil legate de activitatea mul
tilaterală desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comunist neînfricat, revoluțio
nar cutezător, înflăcărat patriot. Profundul 
său patriotism a putut fi remarcat în nu
meroase ocazii, prin grija permanentă ce 
o manifestă pentru clasa muncitoare, ță
rănime și intelectualitate, deopotrivă pen
tru toți oamenii muncii, pentru destinele 
țării și viitorul poporului.

Internaționalist consecvent, intransigent 
revoluționar, animat de un înalt spirit de 
dreptate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin- 
tr-o neobosită și rodnică activitate interna
țională, a ridicat pe înalte culmi prestigiul 
României între națiunile lumii, ca factor 
activ în lupta pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, a unei lumi a pă
cii și colaborării.

Punînd în valoare multilaterala sa pre
gătire teoretică și practică marxist-leni- 
nistă, temeinicele sale cunoștințe economice, 
istorice, culturale, marea capacitate de ana
liză și sinteză a fenomenelor societății ro
mânești și din viața internațională, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a lucrat nemijlo
cit, direct, și a adus o contribuție esențială 
la elaborarea vastului Program de pers
pectivă, armonios închegat, care stabilește 
strategia și direcțiile de acțiune pe drumul 
luminos spre comunism.

Dind, in numeroase ocazii, pilduitoare 
lecții de disciplină și înaltă conștiință co
munistă, secretarul general a imprimat în
tregii activități a partidului un suflu nou, 
dinamic, înnoitor, de înaltă exigență și res
ponsabilitate pentru destinele patriei.

Apropiat de oameni, animat de un pro
fund umanism, de o nețărmurită dragoste 
pentru popor, identifieîndu-se total cu nă
zuințele și aspirațiile poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu contribuie decisiv la 
adincirea democrației socialiste, la aplica
rea cu consecvență a principiilor eticii și 
echității socialiste.

Pentru înaltele sale calități, pentru ines
timabila sa contribuție la conducerea des
tinelor patriei și națiunii, conferința orga
nizației județene, în numele tuturor comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii vrîn
ceni, exprimă o vie recunoștință, admira
ție și prețuire și hotărăște să încredințeza 
delegaților la Congresul al XI-lea manda
tul ferm, profund patriotic, de a realege in 
funcția de secretar general al partidului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,' cel mai iubit 
fiu al poporului.

Realegerea sa este o chezășie a amplifi
cării realizărilor de pină acum, o garanție 
a înfăptuirii cu succes a cutezătoarelor o- 
biective stabilite pentru fericirea poporului 
și înflorirea patriei, pentru făurirea pe pă
mîntul românesc a celei mai drepte socie
tăți — comunismul.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Ion Cioară, Ion Coman, Simion Dobrovicî, 
Ion Florescu, Constantin Iftode, Ecaierina 
Istrate, Ion Miniosu, Vasile Milea, Emil 
Popa.

1. •

27. Ridicarea nivelului general de civilizație al 
vieții materiale și spirituale a poporului, situarea 
permanentă în centrul întregii politici a partidului 
și statului a omului-factorul determinant al întregii 
dezvoltări sociale-a satisfacerii cerințelor și ne

voilor sale în continuă evoluție.

S
i privim cifrele alătu
rate. Sînt doar cîte- 
va din multitudinea 
celor incluse în docu
mentele Congresului. 
Ele ne prezintă, în 

graiul lor precis, ce nu lasă loc 
dublilor, metamorfozele chipu
lui României de ieri, de azi și 
de miine. Țara de ieri — „emi
namente agrară'1 — a devenit o 
țară cu o industrie dezvoltată, 
cu o agricultură ce se moderni
zează rapid, o țară care întreți
ne legături de pe poziții de e- 
galitate cu 120 de state ale lu
mii. Țara de ieri — cu 4 233 451 
neștiutori de carte — are azi 
4 824 000 elevi și studenți. Țara 
de ieri — cu 152 de orașe, multe 
dintre ele adevărate „locuri un
de nu se întîmpla nimic" — are 
astăzi 236 de orașe, centre eco
nomico-sociale dezvoltate, și va 
avea la sfirșitul cincinalului vi

itor, 316. In 30 de ani, sub con
ducerea partidului, s-au creat 
nenumărate valori materiale și 
spirituale și toate au fost puse 
in slujba omului. Așezarea sa in 
centrul sistemului de valori al 
societății noastre, orientarea în
tregii activități economico-so
ciale în direcția satisfacerii ne
cesităților fundamentale ale ma
selor, pentru un nivel superior 
al vieții materiale și spirituale, 
pentru afirmarea multilaterală a 
personalității umane, constituie 
coordonata întregii politici a 
partidului.

— Ne așteaptă pe viitor 1—1,2 
milioane noi locuri de muncă, 
îmi spune ucenicul Nicolae Pa- 
raschiv, de la „Republica". Știm 
că majoritatea acestora vor fi 
dotate în conformitate cu știin
ța și tehnica de ultimă oră, care 
presupun nu numai o bună pre
gătire profesională, ci și cunoș

tințe interdisciplinare și o pre- 
ocupare continuă pentru perfeo- 
ționare. Sîntem hotărîți ca ai- 
cum, in ultima etapă de școla
rizare, și mai tîrziu, la locul de 
muncă, să nu precupețim ni/ci 
un efort pentru a răspunde h- 
cestor exigențe. Am recepționat 
marile creșteri de producte, 
prevăzute în documentele de 
partid, ca pe o sarcină ce ni 
se adresează direct.

Să privim aceste cifre. Ele ne 
vorbesc despre om, despre iz- 
bînzile și nevoile sale, deqpre 
visele sale. Copilăria : zeci de 
mii de locuri în creșe și grfadi- 
nițe ; adolescența : 48 006 de
locuri în cămine și cantine, a- 
fectate învățămîntului profesio
nal, 33 000 de locuri în cămine 
și cantine pentru învățământul 
superior, 12 000 de lei cheltuiți 
cu fiecare student, 500 0W lei, 
cit costă crearea unui nou loc 

de muncă, dotat în conformitate 
cu tehnica modernă, cele 12 mi
liarde lei ce revin tinerilor prin 
majorarea retribuției, locuri de 
învățătură, muncă, recreere, de 
odihnă. De fapt ele ne vorbesc 
despre grija deosebită acordată 
de partid nouă, tinerilor, formă
rii noastre ca oameni capabili să 
ducă pe o treaptă superioară, să 
desăvirșească realizările prezen
te. „Tineretul este viitorul în
suși al națiunii noastre", se 
spune in programul partidului, 
încrederea acordată, condițiile 
excepționale de formare, de 
viață și de muncă acordate, ne 
creează responsabilități imense. 
De modul nostru de a munci, 
de a gîndi, depind bunăstarea 
și fericirea noastră, a generații
lor de miine. Fiindcă, între do
rințele noastre firești de mai 
bine, mai frumos și eforturile 
cotidiene ale fiecăruia dintre 
noi, Ia locul nostru de muncă 
există o condiționare directă.

— Am reținut din programul 
partidului, ne declară eleva Co
rina Dumitrescu, necesitatea 
pentru satisfacerea superioară a 
cerințelor societății, ca elevii 
de liceu să fie astfel pregătiți 
îneît să poată trece cu ușurință 
de la o specialitate la alta, de 
la o activitate la alta. Cu alte 
cuvinte, o deschidere largă a 
capacităților noastre de polica
lificare. Ne străduim să folosim 
intens fiecare perioadă afectată 
Învățăturii, activității producti
ve, pentru a răspunde, în acest 
mod, încrederii acordate.

Să privim aceste cifre. Și să 
le înțelegem, în semnificația lor 
cea mai exactă, ca repere ale 
însuși modului nostru de a fi 
și a gîndi. Ele concentrează în
suși suflul existenței noastre. 
Știm ceea ce sîntem și știm mai 
ales ceea ce vom fi, o istorie 
dinamică, un univers de efort 
și voință, in care chipul țării e- 
mană de la fiecare din noi.

— Este știut că societatea so
cialistă multilateral dezvoltată, 
comunismul, nu pot fi edificate 
decit pe baza celor mai înalte 
cuceriri ale științei și tehnicii. 
In acest sens, nouă tinerilor in
telectuali ne revin sarcini deo
sebite ne-a declarat ing. Al. Stă- 
nescu, de la I.M.U.A.B., pentru 
perfecționarea tehnologiilor și 
produselor, pentru valorificarea 
tuturor resurselor materiale, în 
general, pentru folosirea rezul
tatelor cunoașterii, în folosul 
omului.

— După părerea mea, cel mai 
important lucru, ne-a mărturi
sit tînăra muncitoare Maria Ște
fan, de la „Tricodava", este să 
depunem toate eforturile pentru 
a deveni, după modelul comu
niștilor, oameni de nădejde ai 
societății, să ne ridicăm conști
ința, să ne întărim participarea 
și spiritul răspunderii personale 
față de interesele generale ale 
societății. Numai un om îna
intat poate să contribuie la con
struirea unei societăți înaintate.

Grupaj realizat de 
MONICA ZVIRJINSCHI

„ROMÂNIA DE AZI nu mai sea
mănă întru nimic cu cea de acum 
30 de ani, întreaga societate a 
cunoscut transformări revoluționa
re profunde, s-a schimbat din te
melii. Peste tot au apărut dovezile 
materiale și spirituale ale unei ci
vilizații noi, pretutindeni pulsează 
ritmul unei vieți economice și so
ciale bogate și dinamice".

NICOLAE CEAUȘESCU

• INDUSTRIA produce azi de aproape 30 
de ori mai mult ca acum 30 de ani.S-au dez
voltat intens ramuri moderne ca : industria 
constructoare de mașini, chimică, metalurgică 
etc.
• AGRICULTURA, dotată cu mijloace me

canizate, realizează o producție de cereale de 
2 ori mai mare față de 1938 și o producție 
animalieră de 2,6 ori mai mare.

• POPULAȚIA URBANA a crescut de la 
circa 3,7 milioane în 1948 la 8,8 milioane în 
1974 (ponderea locuitorilor orașelor sporind de 
la 23,4 la sută la peste 42 la sută.)
• VENITUL NAȚIONAL este astăzi de 11 

ori mai mare față de 1938. Veniturile reale ale 
populației au crescut de 5 ori.
• In ultimii 20 de ani cheltuielile statului 

pentru ÎNVAȚAMINT au crescut de peste 5 
ori. Numărul studenților este de peste 5,5 ori 
mai mare decit în 1938, iar al elevilor de 
peste 2,5 ori.
• Cifra paturilor în spitale este de 6 ori 

mai mare față de 1938. Numărul medicilor este 
de 4 ori mai mare.
• S-au construit circa 1 600 000 apartamente 

în orașe și circa 2 300 000 locuințe la sate.
• Nivelul cheltuielilor SOCIAL-CULTURALE 

este de 22 de ori mai mare decît în 1938. 
Pentru fiecare familie se cheltuiesc anual circa 
7 000 lei, pentru satisfacerea unor necesități 
generale.

ÎN ROMÂNIA DE MIINE, „se va 
realiza ridicarea la un nivel foarte 
înalt a productivității muncii socia
le, pe baza automatizării și ciber- 
netizării producției și muncii — 
aceasta făcînd posibilă crearea 
abundenței de produse necesare 
satisfacerii tot mai depline a ne
voilor materiale și spirituale ale 
tuturor membrilor societății".

Din PROGRAMUL P.C.R.

• PRODUCȚIA GLOBALA INDUSTRIALA va
fi în cincinalul viitor cu 54-61 la sută mai 
mare față de 1975. In 1990, va fi de 5-6 ori 
mai mare decît în 1970. ‘
• PRODUCȚIA GLOBALA AGRICOLA va fi 

cu 25-34 la sută mai mare, față de 1975, iar 
în 1986-1990 de 1,5-1,8 mai mare față de me
dia anuală a perioadei 1971-1975.
• în 1980 activitățile industriale vor cu

prinde 47-48 la sută din populația ocupată, iar 
agricultura 27-28 la sută. In 1990 populația 
urbană va număra 17 000 000 (68-71 la sută 
din totalul populației).
• VENITUL NAȚIONAL va crește între 

1976-1980 într-un ritm mediu anual de 9-10 
la sută, urmînd ca în 1980 să înregistreze o 
creștere de 54-61 la sută față de 1975. Veni
turile reale ale populației vor crește cu 35-37 
la sută. în. 1990 venitul național va depăși de
3.5— 3,8 ori nivelul din 1975. Retribuția reală 
va fi de 1,7-1,9 ori mai mare ca în 1975.
• Fondurile alocate pentru ÎNVAȚAMÎNT 

vor fi în cincinalul 1976-1980 de 9,7 miliarde 
lei.
• Pentru OCROTIREA SĂNĂTĂȚII, EDUCA

ȚIE FIZICĂ Șl SPORT se vor aloca 6,7 miliarde 
lei.

9 în intervalul 1976-1980 pentru CON
STRUCȚIA DE LOCUINȚE se vor aloca 103 
miliarde lei. Intre 1976—1990 se ver construi
2.5- 3 milioane apartamente.
• Pentru CHELTUIELI SOCIO CULTURALE 

se vor aloca 1,8 miliarde lei. La sfirșitul dece
niului următor fondurile sociale de consum vor 
reprezenta 30-32 la sută din totalul venituri
lor populației, majorîndu-se toate categoriile 
de pensii, precum și alocația pentru copii, 
cheltuielile social-culturale ale statului.
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAMBIA
Printre studenții și muncitorii din Capitală
Marți dimineața, după convor

birile româno-zambiene la nivel 
înalt, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, îm
preună cu doamna Betty Kaun
da, au vizitat Institutul politeh
nic și Întreprinderea „Semănă
toarea" din Capitală.

Evenimentul a constituit un 
nou cadru favorabil explorării 
unor domenii în care cele două 
țări pot să-și extindă coopera
rea și conlucrarea in folosul lor 
reciproc. Vizita a oferit, in ace
lași timp, șefului statului zam- 
bian un nou prilej de a cunoaș
te și aprecia realitățile sociale 
și economice ale țării noastre, 
dinamica dezvoltării multilate
rale a României socialiste.

Cei. doi șefi de stat au fost 
însoțiți in această vizită de 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale, 
de personalitățile zambiene 
care-1 însoțesc pe președintele 
Kaunda.

Pe marile artere de circulație 
ale Capitalei, ' ca și la obiecti
vele vizitei, cei doi președinți 
au fost salutați cu deosebită 
căldură de bucureșteni.

Sosiți la cel mai mare institut 
politehnic din țară, cei doi pre
ședinți sînt întîmpinați cu căl
dură, cu entuziasm, de mii de 
studenți. Ministrul educației și 
învățămîntului, Paul Niculescu- 
Mizil, împreună cu rectorul In
stitutului politehnic, Radu Voi- 
nea, urează bun venit președin
ților Nicolae Ceaușescu și 
Kenneth David Kaunda, invitîn- 
du-i să viziteze modernele fa
cultăți, laboratoare, ateliere. în 
holul mare al institutului, 
oaspeții sînt informați de con
cepția care stă la baza învăță- 
mintului nostru superior — con
cepție elaborată pe baza indi
cațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — și' care vizează în 
principal realizarea unei armo
nioase unități între procesul de 
învățămînt, cercetare și pro
ducție.

în acest cadru sint relevate 
succesele obținute de studenți și 
profesori, succese care s-au ma- 
terializat în crearea de procese 
tehnologice originale, de proto
tipuri de mașini și Utilaje, pre
cum și metodologii privind op
timizarea proiectării.

Ca de fiecare dată cînd se 
află în mijlocul celor care, pă- 
trunzind tainele științei. învață 
în același timp Să producă’bu
nuri materiale; tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a folosit acest prilej 
pentru, a analiza, la fața locu
lui, modul in care sint îndepli
nite sarcinile importante ce stau 
în fața învățămîntului nostru 
superior. Secretarul general al 
partidului s-a interesat de gra
dul de dotare a laboratoarelor și 
atelierelor și a apreciat eforturile 
depuse de cadrele didactice și 
studenți pentru înzestrarea uni
tăților de învățămînt și produc
ție cu aparatură modernă, ori
ginală, in mare parte rod al 
activității de autodotare.

Șeful statului zambian a ce
rut explicații referitoare la pro
cesul integrării organice a în
vățămîntului cu cercetarea și 
activitatea productivă, apreciind 
progresele făcute în aceasta di
recție, rezultatele concrete ob
ținute. în afară, de realizarea 
unor programe științifice de 
mare interes pentru producție, 
cadre didactice și studenți au 
reușit să elaboreze metodologii 
vizind optimizarea proiectării. 
De asemenea, se evidențiază 
modul cum a fost rezolvată 
problema microproducției care, 
astăzi, potrivit indicațiilor se
cretarului general al partidului, 
este armonios legată de nece
sitățile întreprinderilor indus
triale, .

în discuția cu cadrele didactice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază ca pregătirea studen
ților să nu se oprească la acti
vitatea de cercetare și proiecta
re, ci să se treacă la realizarea 
practică de mașini și utilaje 
pentru ridicarea permanenta a 
gradului lor de cunoștințe, a 
deprinderilor utile. In ace
lași timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază necesita
tea ca rezultatele deosebite, ex
periența bună dobîndită în in
stitut să fie folosite cu maxi
mă operativitate in unitățile in
dustriale.

Vizita se încheie la Centrul 
de calcul, care, în prezent, reu
șește să execute zilnic 800 de 
programe pentru nevoile învă- 
țămîntului și cercetării.

înainte de a părăsi acest in
stitut, președintele Kenneth Da
vid Kaunda iși consemnează- 
impresiile în cartea de onoare : 
„Acesta este un program foarte 
impresionant și constituie un 
factor deosebit de necesar în- 
tr-o dezvoltare planificată pen
tru revoluționarea învățămîntu
lui în România. Dorim tuturor 
acestor tovarăși cele mai mari 
succese".

După Institutul politehnic se 
vizitează apoi întreprinderea 
..Semănătoarea" — una din im
portantele unități producătoare

• •

de mașini agricole din Româ
nia.

Ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, loan 
Avram, și directorul întreprin
derii, Vasile Pațica, expun oas
peților modul cum a evoluat a- 
ceastă unitate, care este spe- 
ficul întreprinderii, care sint 
perspectivele industriei de ma
șini agricole. Vizitind expoziția 
cu ultimele realizări ale între
prinderii — din care se des
prind o serie de tipuri avansate 
de semănători, secerători. ma
șini de împrăștiat, precum și 
cunoscuta combină autopro
pulsată „Gloria" —, președintele 
Kaunda apreciază potențialul 
industriei noastre constructoare 
de mașini, capacitățile sale com
petitive pe plan mondial.

Și aici, secretarul general al 
partidului s-a interesat de di
ferite aspecte ale producției, de 
modul cum se realizează sarci-

Spectacol
Marți seara, președintele 

Nicolae Ceaușescu și dr. Ken
neth David Kaunda, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Betty Kaunda, au asis
tat la un spectacol de gală, or
ganizat de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste pe scena 
Operei Române.

în sală se aflau tovarășii Emil 
Bodnaraș, Ștefan Voitec, Manea 
Mănescu. membri și membri 
supleanți ai Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R.. membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Erau de față persoanele ofi
ciale zambiene care îl însoțesc 
pe președintele Kaunda în vizita 
în țara noastră.

Au asistat, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diploma
tic acreditați la București.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth David Kaunda, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Betty Kaunda, au fost 
salutați cu căldură de toți cei 
prezenți.

Spectacolul se deschide prin 
intonarea imnurilor de stat ale 
Republicii Zambia și Republicii 
Socialiste România.

Ca un simbol al prieteniei, pe 
scena Operei Române s-au în- 
tilnit mesageri ai artei inter
pretative române și zambiene,

nile de muncă, de felul cum se 
rezolvă problemele legate de 
înnoirea producției. Sînt apre
ciate, în acest context, noile lu
crări, modernizările făcute la 
turnătorie și vopsitorie care a- 
sigură creșterea productivității 
muncii — unul din indicatorii 
de bază ai eficienței economice. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat, totodată, accentua
rea specializării. în acest cadru, 
secretarul general cere Ministe
rului Industriei Construcților 
de Mașini Grele, Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, serviciilor de con
cepție din facultățile de profil 
să acționeze in comun în vede
rea elaborării unui program 
corespunzător.

în încheierea vizitei, președin
tele Kaunda a adresat felicitări 
colectivului fabricii pentru suc
cesele obținute.

de gală
oferind un spectacol plin de 
pitoresc, care a constituit un 
prilej de cunoaștere reciprocă a 
frumuseții folclorului celor două 
popoare, a artei lor, în al cărei 
mesaj sînt întruchipate idealu
rile de libertate și progres so
cial. dragostea de patrie și în
făptuirile vieții noi de astăzi. 
Acest recital al cîntecului și 
dansului popular s-a încheiat 
cu cunoscute creații ale artei 
românești, care glorifică parti
dul, munca creatoare a con
structorilor socialismului pe pă- 
mintul patriei noastre.

Programul spectacolului, sus
ținut de Ansamblul național de 
cîntece și dansuri al Republicii 
Zambia și de corul de cameră 
„Madrigal" și formațiuni ale 
Ansamblului „Rapsodia Româ
nă", „Ciocîrlia" și „Doina", s-a 
bucurat de un deosebit succes, 
fiind aplaudat îndelung.

în încheiere, artiștilor zam- 
bieni și români le-au fost ofe
rite flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu. a președin
telui Kenneth David Kaunda și 
a doamnei Betty Kaunda.

Depunerea unei 
coroane de flori

Marți dimineața, dr. Kenneth 
David Kaunda, președintele 
Partidului Unit al Independen
ței Naționale, președintele Re
publicii Zambia, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
Eroilor Luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe Cioară, Cor
nel Burtică, George Macoveseu, 
ministrul afacerilor externe, ge- 
neral-colonel Ion Coman, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., ge
neral-colonel Sterian Țîrcă, ad
junct al ministrului apărării na
ționale. împreună cu președin
tele Kaunda, la ceremonie au 
participat personalitățile zambie
ne care îl însoțesc în vizita în 
țara noastră, precum și membrii 
misiunii române acreditați pe 
lingă șeful statului zambian.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Zambiei.

După depunerea coroanei de 
flori s-a păstrat un moment ce 
reculegere.

S-a vizitat apoi rotonda Mo
numentului.

Solemnitatea s-a încheiat prin 
defilarea gărzii de onoare.

TURCENI, NOIEMBRIE 1974

„Răspundem de calitatea lucrărilor 
in fața generațiilof viitoare"

înainte de a-și găsi un loc pe vreo hartă, Turcenii s-au sta
tornicit in memoria noastră, și revin mereu, cu insistența eve
nimentelor născute pentru istorie. La kilometrul 50, pe șoseaua 
ce leagă Tg. Jiu de Craiova, autobuzul oprește în fiecare dimi
neață chiar dacă nu are încă stație, știut fiind că în curînd se va 
statornici una sub numele termocentralei. Pe vechiul „cîmp al 
turcilor", cum era denumită această întindere în hrisoavele Iui 
Radu Paisie, se construiește acum cea mai mare termocentrală 
a țării. Suprafețele ei de beton și metal ocrotite de rugină sub 
roșul de minium intimpină soarele de la înălțimi tot mai mari 
în fiecare dimineață. Razele astrului întîlnesc mai întîi brațele 
prelungi ale celor două macarele B.K. de 1 000 de tone, rotin- 
du-se fără odihnă, încărcate cu prefabricate, beton, sau utilaje. 
Apoi luminează frontul central și clădirea principală. Siluetele 
constructorilor proiectează umbre uriașe, prelungite peste cimpie 
pînă spre dunga orizontului înălțat și el cu cele 10 etaje ale 
blocurilor încă nefinisate ale viitorului oraș Turceni. La ora cînd 
apele Jiului capătă reflexe metalice, tinerii betoniști rid soare
lui de Ia temelia barajului abia început sau de la casa sitelor, 
băieții din brigada Iui Ion Dițescu de la turnurile de răcire, ale 
căror cercuri abia au fost trasate în metal și beton. De la te
melia coșului de fum de 280 m, constructorii privesc soarele cu 
promisiunea că, nu mai tîrziu decît în anul viitor, îl vor saluta 
cu un mănunchi de crengi verzi din vîrful celei mai inalte con
strucții din țară...
LÎNGA COLOANELE ROȘII 

DE MINIUM

Pe locul unde, la I martie 
1973, maistrul Ilie Trăistaru a- 
sista la ridicarea primei cupe de 
excavator, se înalță acum pri
mele tronsoane ale -stilpilor me
talici de susținere pentru pri
mul cazan, de 1 035 tone abur 
pe oră.., într-un spațiu restrîns, 
singurul din șantier unde supra
fețele au roșul aprins al oțelu
lui dat cu minium, lucrează a- 
cum 42 de bărbați tineri, mon- 
tori cu experiența Rogojelului, 
Ișalniței și a altor șantiere. 
„Primul tronson l-am ridicat pe 
18 octombrie, la ora 16, momen
tul acesta ne va rămîne întipă
rit în memorie multă vreme 

pentru că atunci, la 16 fix, am 
început montajul utilajelor ter
mocentralei, ne spune maistrul 
Alexandru Ene. Vom ține min
te că a fost o zi frumoasă, că 
ne-am pregătit pentru ea alte 20 
de zile. Din acest moment, vre
me de vreo 8 ani vom lipi me
tal de metal, vom potrivi utilaj 
peste utilaj fără să mai ținem 
cont că-i iarnă ori vară, vreme 
cu soare sau viforniță, pînă vom 
termina 8 cazane ca acesta, pînă 
le vom vedea pe toate în func
țiune. Și vom mai ține minte că 
am pornit bine, cu 12 zile îna
intea graficelor, că în această 
toamnă, pe Ia căderea brumei 
toți 42 eram bărbați tineri și în 
putere, pregătiți cu tot ce-i tre
buie omului cînd pornește la un 

drum atît de lung". Cei 12 bă
ieți din echipa lui Mihai Vasi- 
liev, abia ieșiți din școala pro
fesională, nu vor uita proba de 
foc a șantierului : au reușit să 
monteze în numai o lună o ma
cara B.K. de 1 000 de tone pen
tru care, în mod obișnuit se 
consumă 50—60 de zile. îi ur
mărim pe sudorii Paul Popescu, 
Nicolae Craioveanu, Gheorghe 
Groza și Mihai Nicolae sudînd 
sincronizat o secțiune a primu
lui stilp. De 5 ori cîte patru su
dori grupați astfel asamblează 
bucată cu bucată cele 4 coloane 
de susținere ale, cazanului. Au 
ajuns la cota 11,8 m. în final 
vor lucra la înălțimea de 92 de 
metri. întreg cazanul va .fi sus
ținut de această construcție.

în noua gară Turceni, des
chisă deocamdată doar pentru 
trenurile de marfă, sînt aștep
tate să sosească în lunile urmă
toare cîteva zeci de mii de tone 
de utilaje. Zilnic se toarnă pes
te 800 de tone de beton, se 
creează noi fronturi de montaj. 
Continuă exodul constructorilor 
de la Rogojelu spre Turceni. 
Șantierul capătă tot mai mult 
anvergura cuvenită pentru a pu
tea exprima pe deplin forța is
toriei care l-a creat.
INTRE PRIETENI, LA STARTUL 

PE VERTICALĂ
Pe malul drept al Jiului se 

înalță în lumină, ureînd pînă la 
cota 35 m., un perete de beton 
cu ferestre imense care vestesc 
pînă departe că aici se constru
iește ceva neobișnuit. De trei 
ori au urcat pînă la această 
înălțime cele două echipe con

duse de nedespărțiții prieteni 
Traian Rusu și Ilie Vătavu. Și 
tot de atitea ori au coborît pen
tru a porni o nouă ascensiune, 
în primăvară au turnat pere
tele de răsărit al grupului I, in 
vară — frontonul central și 
peretele grupului II. La 1 
noiembrie i-am găsit la star
tul pe verticală pentru pe
retele . celui de al trei
lea grup. „Lufcrăm împreună 
din 1961, tot pe șantiere de 13 
ani, mereu în concurență, dar 
prieteni, ne spune Traian Rusu. 
N-am împlinit încă 30 de ani, 
dar am lăsat în urmă niște lu
cruri care vor dura mai mult 
decît noi. Tot ce ați văzut că-i 
ridicat din beton, la Rogojelu, 
s-a făcut sub ochii noștri și cele 
mai pretențioase glisări au tre
cut prin miinile noastre. Aici, 
vom mai avea de făcut pe lîngă 
peretele ăsta, care-1 vom termi
na pînă la Congres, alte 6 gli
sări pentru grupurile următoa
re". De la răsăritul la apusul 
soarelui sudorii, lăcătușii, fie- 
rari-betoniștii din echipa lui 
Traian Rusu urcă centimetru cu 
centimetru într-o migăloasă gra
bă pe verticală. De la apusul 
soarelui, cît ține noaptea și ori
cum ar fi ea, friguroasă sau în
găduitoare, continuă ascensiunea 
tinerii din echipa lui Ilie Vă
tavu. La răsăritul soarelui pre
ia ștafeta din nou echipa lui 
Rusu. Și înțelegem că nu doar 
munca, ci însăși viața acestor 
oameni este o continuă înălțare.
DIALOG ÎNTRE GENERATU
Cînd am intrat în șantier, lîn

gă baraca omului care ține e

vidența zecilor de mașini ce in
tră sau ies în fiecare zi, am 
citit următoarea inscripție : 
„Constructori, răspundem în 
fața generațiilor viitoare de ca
litatea lucrărilor". I-am ascultat 
apoi pe tinerii din brigada mais
trului Ene Alexandru vorbind 
despre calitatea montajului ; pe 
cei din echipa de betoniști, con
dusă de Emanoil Ciorei, i-am 
găsit preocupați de trăinicia 
fundației cazanului III ; am în
țeles de ce Mihai Trașcă, întors 
în locul unde s-a născut, la 
Turceni, după 22 de ani de pe
regrinări prin șantierele țării în 
fruntea unei brigăzi de fierari- 
betoniști, este mai exigent ca 
orieînd. Pe aceste locuri unde 
cu ani în urmă a învățat de la 
părinții lui meseria de plugar 
plantează acum măiestrite îm
pletituri din oțel, pentru ca ter
mocentrala să fie mai durabilă 
decit oricare alta. Am înțeles că 
într-adevăr cei peste 1 000 de 
constructori de aici se află în
tr-un permanent dialog nu doar 
cu părinții, ci și cu fiii fiilor 
lor, cu generațiile viitoare. Gin- 
dul la calitate, la trăinicie este 
propriu tuturor. „Calitatea lu
crărilor ne iâ cel mai mult timp 
pentru că- vrem să construim 
ceva durabil, și dacă se poate, 
excepțional, ne spune ing. E- 
milian Dicu, directorul viitoarei 
termocentrale. Sîntem foarte 
mulțumiți de munca montatori- 
lor și constructorilor. Nu avem 
neînțelegeri. în această privință. 
Nu admitem compromisurile, 
dăm trecere liberă spre întîlni- 
rea cu generațiile viitoare doar 
lucrărilor care ating perfecțiu
nea". Fie ca cei ce vor munci 
aici peste ani să poată răspun
de constructorilor de acum ai 
Termocentralei de la Turceni cu 
lumina recunoștinței că și-au fă
cut pe deplin datoria. Este ura
rea pe care ' le-o facem tuturor 
montorilor, lăcătușilor, sudori
lor, cu care am întîmpinat soa
rele toamnei într-o dimineață a 
acestui noiembrie cînd ei por
neau o ascensiune ce va dura 
încă 8 ani.

IUSTIN MORARU

CRONICĂ 
DE ÎNTRECERE

© HUNEDOARA. Oțelarii Combinatului siderurgic de la 
Hunedoara au raportat un succes de prestigiu : îndeplinirea 
planului de producție pe patru ani din cincinal și depășirea 
angajamentelor asumate pe 1974. Mobilizîndu-și și mai pu
ternic eforturile pentru utilizarea cu randament sporit a 
agregatelor, formațiile de lucru de la cuptoarele Martin și 
electrice din cadrul combinatului vor elabora, pină la finele 
lunii viitoare, peste sarcinile perioadei 1971—1974, mai mult 
de 400 000 tone oțel.

© GALAȚI. Vești similare sosesc și din cealaltă mare ce
tate metalurgică a țării — de la Combinatul siderurgic din 
Galați. Astfel, cu 5 zile înainte de Congres, bilanțul siderur- 
giștilor gălățeni consemnează o producție suplimentară de 
90 000 tone oțel, 51 000 tone fontă, aproape 20 000 tone tablă 
groasă, peste 23 000 tone tablă și bandă laminată Ia rece și 
51 000 tone cocs peste prevederile perioadei 1 ianuarie — 15 
noiembrie.

• CALAN. Cu o producție record întîmpină evenimentul 
de însemnătate istorică de la 25 noiembrie furnaliștii de la 
Călan. Utilizînd la parametri superiori agregatele și instala
țiile de dozare, încărcare și topire a șarjelor, ei au elaborat 
zilnic, în cursul acestei luni, cîte 210 tone de fontă peste sar
cinile de plan. Ca atare, de la începutul anului și pînă în 
prezent, furnaliștii uzinei „Victoria" de la Călan au înregis
trat, peste prevederi, o cantitate de fontă echivalentă cu 
materia primă necesară pentru fabricarea a peste 1 300 de 
tractoare.

• ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA, unde producția de energie 
electrică a crescut, în anii construcției socialiste, de 42 de 
ori, s-a trecut la organizarea șantierului unei noi unități. 
Este vorba de o hidrocentrală proiectată a se realiza pe 
Rîul Mare, în zona Munților Retezat. Viitorul obiectiv hidro
energetic va avea o putere instalată de 400 MW.

Concomitent, s-a trecut la extinderea capacității de pro
ducție a centralei termoelectrice de la Mintia, cu încă două 
grupuri energetice de cîte 210 MW fiecare. Se vor efectua, 
de asemenea, lucrări pentru dezvoltarea și modernizarea 
termocentralei electrice Paroșeni, din bazinul Văii Jiului. 
Pe seama creării noilor capacități, a dezvoltării și moderni
zării celor existente, producția de energie electrică a jude
țului Hunedoara va spori, în perioada 1975—1980, cu circa 
1,3 miliarde KWh.

@ SUCEAVA. Forestierii din nordul Moldovei raportează 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul în curs cu 38 de 
zile mai devreme, ceea ce înseamnă, potrivit calculelor esti
mative, că pînă la sfirșitul lunii decembrie colectivele între
prinderii forestiere de exploatare și transport din Suceava 
vor obține un spor de producție valorînd circa 103 mi
lioane lei.

(Agerpres)

Organizația județeană 
Dîmbovița a U.T.C.

și-a realizat planul, la 
acțiunile de muncă patriotică

Cinstind, prin muncă și activi
tăți politice ’ deosebite marele fo
rum al comuniștilor români, ti
nerii din județul Dîmbovița, or
ganizația județeană U.T.C,, ■ ra
portează realizarea integrală a 
planului economic al acțiunilor de 
muncă patriotică cu cinci zile 
mai devreme decît angajamentul 
asumat în întîmpinarea Congre
sului partidului. Valoarea acțiu
nilor nefinanțate se ridică la irn- 
presionanta cifră de 73. milioane 
lei. Unindu-și efortul, pdrticipîna 
cu entuziasm la activitățile ini
țiate, tinerii dîmbovițeni s-au 
constituit în brigăzi pb cele ‘ 56 
de șantiere locale ale muncii pa
triotice, ca și pe șantierul de la 
frumoasa și moderna Casă d ti
neretului din Tîrgoviște sau pe 
cel al sistemului de irigații Bttn- 
get-Brănești, șantiere de'impor
tanță județeană. Tot ei sînt au
torii amenajării a 17 baze spor
tive, a 140 de hectare de spații 
verzi și de agrement. In campa
nia agricolă de toamnă, pe ogoa
re au lucrat — la recoltat, depo
zitat, transport, sortat etc. — pes
te 20 000 de elevi, valoarea mun
cii lor fiind calculată la cifra de 
3,5 milioane lei. In sfîrșit, prin 
schimburi de onoare, prin echi
pe și brigăzi antrenate în marea 
întrecere utecistă, tinerii din în
treprinderile industriale au reali
zat o producție suplimentară de 
peste 10 milioane lei.

Acum, la ora acestui fructuos 
bilanț, se cuvine a fi menționați 
fruntașii între fruntași: organi
zațiile U.T.C. de la Întreprinde
rea de âparataj electric din Titu, 
Întreprinderea de oțeluri aliate și 
Întreprinderea de utilaj petrolier 
Tîrgoviște, Întreprinderea mecih 
nică Mirja ș.a.

AL. DOBRE
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PROFESIA TA
Ați văzut mașinile acelea gi

gant care, singure, fac cît o fa
brică ? Fără îndoială că da. Mă
car la televizor. Ori la cinemato
graf. Ori poate la EREN. La 
început nu-ți vine a crede că 
sint realizate de oameni. Și to
tuși sînt făcute de om, con
cepute și executate de el. Poate 
că ne exprimăm cam școlărește 
cînd spunem că mașinile acestea 
totalizează construcția de ma
șini grele — mașini care, la rîn
du-le, produc alte mașini și uti
laje, fiind un fel de inimă ce 
asigură viața acelui trup viguros 
numit industrie. Folosind un 
limbaj ceva mai tehnic, cînd 
vorbim de construcția de mașini 
grele trebuie să ne gîndim la 
producția de utilaje tehnologi
ce complexe — utilaj chimic, 
petrolier și de rafinării, tera- 
sier pentru construcții, pentru 
transporturi, pentru industria 
metalurgică, pentru cea alimen
tară, mașini pentru agricultură 
etc.

La ora actuală, prin noutatea 
pe care o prezintă învățămin- 
tul nostru — realizînd trecerea 
la generalizarea primei trepte, 
obligatorie, de liceu — forma 
de școlarizare de bază care în
cepe să asigure pregătirea ca
drelor 
„grea" 
de tip 
centul 
liceală 
nitară, 
tîi — __
„brățara de aur" a meseriei de 
constructor de mașini grele. A- 
șadar, de la această etapă a 
școlarizării trebuie decis : ale
geți un liceu din rețeaua in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele ? Neîndoielnic că, îna
inte de a spune „da" ori „nu", 
elevul și părinții săi se gîndesc 
mai departe de această primă 
alegere : ce se va întîmplă după 
cei doi ani de liceu ? Opțiunile 
posibile sînt mai numeroase.

• Poate fi urmată treapta a 
doua de liceu — cel mai normal 
este ca tot în profilul construc
țiilor de mașini grele, ramură 
în care deja tînărul s-a familia
rizat. Treapta a doua a tipului 
de liceu industrial are o durată 
de trei ani. La absolvire, după 
examenul de bacalaureat, în 
fața tinărului se ramifică alte 
două căi posibile : studiile su
perioare — tehnologia con
strucțiilor de mașini potrivin- 
du-se ideal ca facultate pentru 
această categorie de bacalau- 
reați ; încadrarea în producție, 
ca muncitor cu înaltă calificare, 
în paralel, puțind fi urmate 
cursurile serale ale învățămin-

tului de subingineri, mai cu sea
mă că, aceste cursuri sînt orga
nizate și pe lingă mari uzine 
ale țării.
• Absolvirea primei trepte 

liceale permite și încadrarea 
direct în producție, în meseria 
deja deprinsă. Dacă este nevoie, 
tînărul își poate perfecționa ca
lificarea în cursuri de 
durată, la locul 
după cum poate fi 
rianta înscrierii la 
fesională de profil 
dent, în condițiile 
doi ani de liceu de profil, 
avea durată mai scurtă decît o 
are la ora actuală.

scurtă 
de muncă, 
aleasă și va- 
o școală pro- 
— care, evi- 
trecerii prin 

va

295, liceu mecanică ; Județul 
Bistrița — Năsăud — Liceul de 
mecanică din Bistrița Str. Repu
blicii nr. 28 : mecanică ; Jude
țul Botoșani — Grupul școlar 
din Botoșani str. 23 August nr. 
3 ; liceu 
Brașov — 
gul roșu" 
nelor nr.
mecanică ; Grupul școlar 
dromecanica" din Brașov 
Karl Marx nr. 52 tel. 2 43 24 : li
ceu mecanică ; Grupul școlar 
„Rulmentul" din Brașov str. 
13 Decembrie nr. 131 tel. 2 31 80: 
liceu mecanică și electrotehni
că ; Județul Brăila — Grupul

mecanică ; Județul 
Grupul școlar „Stea- 
din Brașov str. Poe- 
5 tel. 3 19 95: ‘liceu 

„Hi- 
str.

Cabinet de consultații pentru elevii 
clasei a VIII-a

CONSTRUCȚIILE

pul școlar 
Lenin nr. 
mecanică ; 
pul școlar 
Craiova, ;

din Moreni, str.
16 tel. 14 15 :

; Județul Dolj —
1 „7 Noiembrie" 
str. Crișului nr.

și pentru această ramură 
a industriei este liceul 
industrial. Aici, adoles- 

— paralel cu pregătirea 
de cultură generală u- 
asigurată în treapta in
se inițiază în a purta

VIAȚA
Adriana Rovinaru, Zimnicea, 

Teleorman : Poate ai înțeles 
greșit ceea ce ți-a spus tovară
șul director: nu credem că un 
pedagog să sfătuiască un elev 
mai bun la învățătură, care vrea 
să urmeze liceul pedagogic, să 
aleagă un alt liceu, ca și cum, 
chipurile, pentru liceul pedago
gic trebuie să opteze elevi mai 
slab pregătiți. Dimpotrivă, în
tr-un asemenea tip de liceu sînt 
preferați cei mai buni elevi, ca
pabili să devină, la rîndu-le, pe
dagogi. să-i învețe pe alții și să 
aibă „din ce să-i învețe". Un exa
men de admitere pentru intra
rea în prima treaptă a liceului 
pedagogic nu este prevăzut, în- 
trucît primii doi ani sînt obliga
torii. Atît doar, că, fiind vorba 
de un liceu care dă o profesie 
ce presupune anumite înclinații,

UN PRINCIPIU MEREU VALA 
BIL: EDUCAREA EDUCATO

RILOR

Pe parcursul anchetei între
prinse la Iași, pe tema datoriei 
întregii societăți de a milita 
pentru creșterea și educarea ti
nerei generații, am fost solici
tat la un moment dat să parti
cip și la o adunare deschisă 
care urma să aibă loc la Gru
pul școlar de construcții civile. 
Subiectul care figura pe ordinea 
de zi, „activitatea educativă 
desfășurată in rîndul elevilor", 
promitea să fie generos în ob
servații, în măsuri ce ar fi pu
tut deveni un îndreptar indis
pensabil pentru eforturile vii
toare. Din păcate, dezbaterea 
s-a anunțat din primele momen
te mult mai puțin pretențioasă. 
Mai întîi, pentru că în sală nu 
se aflau, printre cei prezenți, și 
membrii comitetului U.T.C. al 
Grupului, așa cum ar fi fost fi
resc să fie. Apoi, pentru că e- 
nunțarea făcută în titlu avea să 
imprime adeseori și discuțiilor 
un caracter de simplă enunțare, 
intervențiile rămînind nu o 
la un ton strict expozitiv, 
nu îndemna analiza spre 
funzime. Au fost enunțate, 
pildă, sarcinile care revin 
fesorilor diriginți 
lor de educatori 
propagandiști 
politic U.T.C., prezența neîntre
ruptă la activitățile organizații
lor, în mijlocul uteciștilor, res
ponsabili ai pregătirii pentru a- 
părare etc., etc.

Insă în unitatea aceasta, după 
cum aveam să-mi dau seama, 
nu lipsa cunoașterii îndatoririlor 
o reclamă stările de lucruri rea
le, ci altceva. îndrumătorul 
organizației U.T.C. cerea, între 
altele, o mai strinsă conlucrare 
și o participare echitabilă a tu
turor diriginților în procesul 
muncii de organizație, semna- 
lînd, in locul prezenței multora 
dintre ei la acțiuni, dimpotrivă, 
absențe repetate și eschivări. 
Un alt profesor a precizat că 
repartizarea de sarcini se face 
mereu corect pe hîrtie, în niște 
planuri, însă nu se mai respectă 
apoi, în realitate. „Cu unii din
tre noi ar trebui poate să se or
ganizeze un fel de minișcoli e- 
ducative" — a exclamat cineva, 
iar observația a avut darul de 
a pune punctul pe i. Intr-ade
văr, nu necunoașterea îndatori
rilor este punctul nevralgic aici, 
ci îndeplinirea și respectarea 
lor, ori această situație impunea 
un efort de altă natură, o mun
că de convingere desfășurată în 
rindul educatorilor mai întîi, 
pentru a le imprima în adîncul 
sufletelor conștiința necesității 
de a fi întotdeauna prezenți în 
mijlocul elevilor lor, mobili- 
zîndu-i prin propriul exemplu.

dată 
care 
pro- 

de 
pro- 

în calitatea 
ai elevilor : 

la învățămîntul

DE MAȘINI
Un domeniu în care vă puteți afirma

Str.
A,

Pînă la decizia de după pri
ma treaptă liceală mai sînt mai 
bine de doi ani, deci să ne con
centrăm, deocamdată, atenția 
spre alegerea profilului de li
ceu în prima treaptă. Cei care 
azi, la 14—15 ani, cutează, și e 
bine să o facă, să aleagă o me
serie, din suma profesiilor de
numite „construcții de mașini 
grele" au de ales între următoa
rele licee : Județul Arad 
Grupul școlar din Arad, 
Armata Poporului nr. 31 
tel. 1 50 98 ; Județul Argeș
Grupul școlar din Pitești Str. 
Fundătura teilor nr. 4, tel. 
3 00 49 ; Grupul școlar din Pi
tești — Colibași, tel 1 48 81 —
liceul industrial mecanică; Gru
pul școlar din Cimpulung Mus
cel cal. Brașovului nr. 1 tel. 
1 14 49 — liceul mecanică și e- 
lectrotehnică ; Județul Bacău — 
Grupul școlar din Bacău, Str. 
Republicii nr. 2, tel. 3 00 70/254 
— liceul mecanică și electro
tehnică ; Județul Bihor — Gru
pul școlar din Orașul Dr. Petru 
Groza str. Tineretului nr. 2 tel.

școlar „Progresul" din Brăila, 
str. Vidinului nr. 9 tel. 1 50 30 : 
liceu mecanică și electrotehnică; 
Județul Buzău — Grupul școlar 
din Buzău str.
4 tel. 1 35 61 :
Județul Caraș-Severin — 
Liceul de mecanică din Reșița, 
Șos. Caransebeșului nr. 1 tel. 
1 22 35 — mecanică și electro
tehnică ; Grupul școlar din Ca
ransebeș Str. Racoviță nr. 1 tel. 
1 19 30 ; liceu mecanică ; Grupul 
școlar din Bocșa str. Funicula- 
rului nr. 1 : liceu mecanică ; 
Județul Cluj — Grupul școlar 
„Tehnofrig" din Cluj, str. Mo
ților nr. 78, tel. 1 27 61 : liceu 
mecanică și electrotehnică ; Ju
dețul Constanța — Grupul șco
lar al Șantierelor navale din 
Constanța, bd. 1 Mai nr. 44, tel. 
1 19 40 : liceu mecanică și elec
trotehnică ; Grupul școlar 
Medgidia str. Tortoman nr. 
tel. 348 : liceu mecanică ;
dejul Dîmbovița — Grupul șco
lar din Tîrgoviște str. Lt. Stan- 
cu nr. 35 tel. 1 17 72 : liceu _me- 
canică și electrotehnică ;

Dr. Filipescu nr. 
liceu mecanică;

din
3, 

Ju

Gru-

ATE LA UȘĂ
la pedagogic sînt stabilite probe 
de aptitudini. O probă de apti
tudini muzicale constînd în ve
rificarea auzului muzical, a sim
țului ritmului, a calităților vo
cale și a sensibilității muzicale 
și o probă constînd într-o discu
ție liberă cu grupe de 3-5 can
didați, urmărindu-se modul de 
exprimare al acestora și depis
tarea eventualelor defecte de 
vorbire și dicție, care ar putea 
constitui contraindicații pentru 
profesiunea didactică. Aprecie
rea probelor de aptitudini se 
face prin „admis" sau „respins". 
S-ar mai putea întîmplă ca, pen
tru liceul la care vrei să te în
scrii să opteze mai mulți elevi 
decît numărul locurilor planifi
cate ; în acest caz, excepțional, 
se recurge și la probe de veri
ficare a cunoștințelor la limba

română și matematică ; 
lucrări scrise și numai din 
ria clasei a VIII-a. Reține însă 
că neclasarea între 
reușesc pe numărul de locuri 
planificate, la liceul pedagogic 
nu înseamnă totodată respinge
rea de la cursurile liceale; te 
poți înscrie la oricare alt liceu, 
unde locurile n-au fost com
pletate, fără alte probe. După 
absolvirea liceului pedagogic — 
și a treptei a doua — ai posi
bilitatea să profesezi ca învăță
toare, dar, în calitate de baca
laureată, poți să te înscrii în 
învățămîntul superior; firește, 
într-o facultate a învățămîntului 
universitar care-ți va permite să 
speri la titlul de profesor.

numai 
mate-

ce! care

LUCREȚIA LUSTIG

liceu 
Gru

din 
7 

tel. 3 43 30: liceu mecanică; Ju
dețul Galați — Grupul școlar 
„A. I. Cuza" din Galați str. Tra
ian nr. 205, tel. 1 24 64 : liceu 
mecanică ; Liceul de mecanică 
din Galați, Str. Științei nr. 119 
tel. 1 45 57 : mecanică și electro
tehnică ; Județul Iași — Grupul 
școlar „Nicolina" din Iași, str 
M. Sturdza nr. 2 tel. 1 18 77 : li' 
ceu mecanică și electrotehnică 
Județul Ilfov — Grupul școlar 
de pe lingă Șantierele navale 
din Oltenița, str. Cuza Vodă nr. 
36, tel. 578 : liceu mecanică și 
electrotehnică ; Județul Mara
mureș — Grupul școlar din 
Baia Mare, str. Dr. Marinescu 
nr. 1 tel. 1 32 38 : liceu mecani
că ; Județul Mehedinți — Gru
pul școlar de pe lingă Șantie
rele navale din Drobeta-Turnu 
Severin, str. Tg. Jiu nr. 7 tel. 
1 37 45 : liceu mecanică și elec
trotehnică ; Județul Olt — Gru
pul școlar din Balș, str. N. Băl- 
cescu nr. 55, tel 137—87 : liceu 
mecanică și electrotehnică ; 
Grupul școlar din Caracal, str. 
Horia, Cloșca și Crișan nr. 27, 
tel. 115 liceu mecanică ; Liceul 
de mecanică din Caracal, str. 
Libertății nr. 59 : mecanică ; 
Județul Prahova — Grupul șco
lar „1 Mai" din Ploiești, str. 
Petrolului nr. 16 tel 1 32 58 : li
ceu mecanică și electrotehnică ; 
Liceul de mecanică din Ploiești, 
str. Traian nr. 28, 
mecanică ; Grupul școlar 
Cîmpina, str. V. I.
tel. 1 20 50 int. 175 : liceu me
canică ; Grupul școlar din Si
naia, str. Prundului nr. 2 tel.
1 29 33 : liceu mecanică ; Județul 
Satu Mare — Grupul școlar 
„Unio" din Satu Mare ; liceu 
mecanică ; Județul Sălaj — 
Grupul școlar din Zalău, str. 
Gh. Doja nr. 51, tel 1 26 38 : li
ceu mecanică ; Județul Sibiu — 
Grupul școlar „Independența" 
din Sibiu, str. Gladiolelor nr.
2 tel 2 28 06 : liceu mecanica și 
electrotehnică ; Grupul școlar 
din Mîrșa — Avrig, Str. Gh. 
Lazăr nr. 37, tel 1 9115 : liceu 
mecanică ; Județul Teleorman
— Grupul școlar din Alexan
dria, str. Griviței nr. 99 tel. 
1 16 20 : liceu mecanică ; Județul 
Timiș — Grupul școlar din Ti
mișoara str. 23 August nr. 15. 
tel. 3 41 03 : liceu mecanică și 
electrotehnică ; Grupul școlar 
Timișoara str. Brediceanp nr. 
37 tel. 3 26 01 : liceu mecanică 
și electrotehnică ; Județul Tul- 
cea — Liceul de mecanică din 
Tulcea, str. Babadag nr. 140 tel. 
1 25 80 : mecanică ; Județul 
Vaslui — Grupul școlar 
Bîrlad, str. Republicii nr. 
tel. 1 14 22 : liceu mecanică 
electrotehnică ; Județul 
cea — Grupul școlar din 
Vîlcea, cartier Traian : 
mecanică ; Municipiul București
— Grupul școlar „23 August", 
bd. Muncii nr. 47, sector 3 tel. 
43 51 10 : liceu mecanică și e- 
lectrotehnică ; Grupul școlar 
„Vulcan", str. Samuel Vulcan, 
nr. 8, sector 6 fel. 31 4811 : li
ceu mecanică — Grupul școlar 
„Grivița Roșie" Cal. Griviței nr. 
354, sector 8 tel 1811 30 : liceu 
mecanică și electrotehnică, 
Grupul școlar „Autobuzul" cal. 
Șerban Vodă, nr. 280, sector 5 
tel. 23 64 02 : liceu mecanică ; 
Grupul școlar „Semănătoarea", 
Splaiul Independenței nr. 315, 
sector 7 tel. 49 45 40 : liceu me
canică, Grupul școlar „Timpuri 
noi", Cal. Dudești nr. 127, sector 
4 tel. 21 42 68 : liceu mecanică ; 
Grupul școlar I.M.G. București, 
Șos. Berceni nr. 104, sector 5 
tel. 83 40 20/119 : liceu mecanică 
și electrotehnică.

Opinia publică

• „Seara pentru tineret" — al 
cărei reviriment ne-a făcut plă
cere să-l consemnăm în acest colț 
de pagină — confirmă. O exce
lentă dezbatere „Și tu ești opi
nia publica' pe care am urmă
rit-o joi a adus în prim plan, cu 
argumente convingătoare, un su
biect fierbinte : participarea noas
tră, a tuturor, la viața cetății, la 
desemnarea profilului moral al 
acestei vieți, la implicarea multi
laterală a individului în socia
lism, în viața colectivității. Cu 
problemele ei mari și mici. Inti
me și de largă respirație. O mînă 
de reporteri au alcătuit un gru
paj de ipostaze ale opiniei publi
ce — plecînd de la igiena străzii 
pînă la participarea matură, poli
tică la viața organizației U.T.C. 
Nu toate subiectele au fost tra
tate la același nivel de interes și 
argumentație, dar să salutăm ini
țiativa și ansamblul, fără discu
ție reușit. Din întreaga dezbatere 
se desprindea un portret moral 
matur și responsabil, un portrettel. 1 33 80 : 

din 
Lenin nr. 1

din
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și 
Vran- 

Rm. 
liceu

Principiul educării educatorilor 
își demonstrează astfel perma
nenta valabilitate, ca punct de 
plecare și de continuă reîntoar
cere pentru cei investiți de par
tid cu răspunderi precise în pro
cesul muncii educative.
AFECȚIUNE, EXIGENȚA, PER
SEVERENTA. INTR-UN CUVÎNT: 

SERIOZITATE
— Problema unei anumite mo

dificări de optică în înseși mo
dalitățile de lucru ale cadrului 
didactic se impune cu atît mai 
mult, cu cît, trebuie să recu
noaștem, raportul actual dintre 
activitatea instructivă și cea e- 
ducativă înclină în favoarea ce
lei dintîi.

tul de mare de ani pentru for
marea multilaterală a elevului, 
ar trebui însă să se regăsească 
în egală măsură, intr-o armo
nioasă împletire, atit afecțiunea- 
din sinul familiei cit și exigen
ța impusă de imperativele so
ciale. O afecțiune care însă nu 
trebuie să însemne concesie și 
îngăduință, după cum nici exi
gența nu trebuie să se confunde 
cu metodele cazone. Teoretic 
lucrurile par destul de clare și 
ușor de formulat, dar în prac
tică este greu de păstrat un e- 
chilibru stabil. Iată de ce cli
matul din școală mi se pare ho- 
tăritor pentru educarea elevu
lui. El trebuie să-i ofere atît 
afecțiunea, captîndu-i intimita
tea, apropiindu-1 prin înseși pa

tică productivă, muncă de cerce
tare sau activitate politică, re
alizăm în egală măsură un efort 
educațional. Ceea ce mi se pare 
însă valabil pentru toate com
ponentele muncii educative este 
modul în care profesorul știe 
să ciștige încrederea studentului 
său, acordîndu-i un credit total 
în ceea ce gindește și întreprin
de. A ridica studentul la ace
lași grad de cunoaștere și ca
pacitate pe care îl are profeso
rul mi se pare cel mai trainic 
și frumos act educațional. Sint 
de părere, de pildă, că dacă am 
pregătit un student pînă la ni
velul de a semna alături 
mine o lucrare științifică 
seamnă că am cîștigat 
văr un colaborator de

de 
în- 

într-ade- 
încrede-

Recent constituită, orchestra de mandoline a Filaturii Oltenița 
— îndrumată de profesorii Mihai Crețu și Nicolae Ciobanu — 
s-a integrat armonic climatului artistic al orașului și al județu
lui Ilfov. Cele 20 de fete și-au cîștigat prin seriozitatea în pro
ducție și stăruința în activitatea artistică un frumos renume, 
lată-le interpretind, în primă audiție, piesa muzicală „Filatoa- 

rele“, dedicată colegelor de muncă.
Foto : O. PLEC AN

Comisia pentru cinecluburi
a ACIN - dincolo de bunele intenții

Gala festivă a filmului de 
amatori, care a avut loc cu cîte- 
va zile în urmă la Casa filmului, 
a prilejuit nu numai o trecere 
în revistă a celor mai bune pe
licule selecționate în cadrul con
cursului ce a avut loc în vară, 
dar, mai ales, o necesară privi
re de ansamblu asupra felului 
cum mișcarea cineamatoristă 
din țara noastră pășește sigur 
pe un drum propriu, despovărat 
de, obsesia asemănării cu arta 
profesionistă. S-a putut consta
ta, astfel, un prim și esențial 
cîștig : acela al aplecării cine- 
amatorilor către realitatea pe 
care o trăiesc, către problemele 
pe care le ridică viața colecti
velor lor de muncă. Totuși nu 
trebuie să uităm că peliculele 
vizionate în cadrul galei sînt 
cele mai bune din zeci și zeci 
de pelicule realizate în toate 
cinecluburile din țară. Că, deci, 
fiind un etalon, ele nu consti
tuie nici măcar o medie a cali
tății filmelor cineamatorilor. De 
altfel, concursul din vară a scos 
în evidență nu doar o simplă 
inegalitate calitativă (bineînțe
les firească), ci deficiențe mai 
grave care țin de îndrumare, de 
mod de lucru, de dotare tehnică 
etc. Ne-am propus, tocmai de 
aceea, să urmărim într-un întreg 
ciclu de materiale principalele 
aspecte pe care le îmbracă de
ficiențele amintite.

O problemă esențială o con
stituie, fără îndoială, îndru
marea, sprijinul pe care cine- 
amatorii îl primesc din partea 
celor mai avizați cunoscători și 
practicieni de film : profesio
niștii celei de-a șaptea arte. Cu 
alte cuvinte, din partea ACIN- 
ului. Odată cu reorganiza
rea Asociației cineaștilor s-a

înființat ț 
cinecluburi 
să dea 
care o 
poate 
misie 
a-ntregui menirea. Motive sînt 
mai multe și ele țin în mare 
parte de stilul ei de lucru. E- 
xistă, în primul rînd, concepția 
ca membrii comisiei să inter
vină doar acolo cînd și unde au 
fost solicitați. La prima vedere 
lucrul pare firesc. La o analiză 
mai atentă, însă, a fenomenului 
de amatori se poate observa că 
numai puțini sînt cei care au 
putința să se detașeze de pro
priul entuziasm, pe undeva 
firească încredere în propriile 
forțe, pentru a-și vedea lipsuri
le, limitele de cunoaștere și 
înțelegere a artei pe care do
resc să o practice.

într-o astfel de situație ar 
fi mai necesară intervenția co
misiei acolo unde se constată — 
prin intermediul vizionărilor pe
riodice — că treaba nu merge 
bine. Și exemple sînt destule 
începînd, din păcate, cu cine
cluburile bucureștene (asupra 
cărora vom reveni foarte cu- 
rînd). Am aflat că o încercare 
a fost totuși făcută prin invi
tarea în cadrul comisiei a unor 
reprezentanți de la U.T.C., așe
zăminte culturale, U.A.S.C.R. 
etc. Numai că sporadicele dis
cuții avute nu au dus decît la 
promisiunea că vor mai urma 
încă alte discuții, poate acelea 
cu un rezultat clar pentru miș
carea cineclubistă.

Am ajuns, astfel, la cel de 
al doilea motiv al neducerii la 
bun sfirșit a intențiilor comi
siei : lipsa unei conlucrări per
manente, susținute cu organele

și o comisie pentru 
i care și-a propus 
sprijin tuturor celor 

solicită. Și totuși nu se 
spune că această co
și-a îndeplinit pe de-

și organizațiile cărora le apar
țin cinecluburile. Se practică un 
anume empirism al colaborării. 
Sigur, vina — căci este o 
vină aici — nu aparține în 
cea mai mare parte ACIN-ulul, 
ci principalilor interesați : cine
cluburile și mai ales organele 
și organizațiile cărora aparțin. 
Și, poate, nici acestora. Ci ace
lei concepții după care contea
ză să treacă drept realizată (cu 
alte cuvinte bifată în plan 1) o 
anume acțiune și nu starea re
ală, greutățile inerente ce țin 
de practicarea unei arte care 
presupune nu doar talent, ci și 
o bază tehnică costisitoare și, 
desigur, o îndrumare compe
tentă.

Din aproape în aproape am 
atins și a treia, dar nu ultima 
greutate de care se lovește buna 
funcționare a comisiei : aceea 
că atîta timp cît își va propune 
să rezolve, să ajute pe toți cine- 
clubiștii, ea nu va putea 
față cerințelor, 
cît doar cîte o 
pe an cu ei (și 
bune cazuri), 
seamnă practic
ba deci de necesitatea unei per
manențe în îndrumare. Cum 
s-ar putea face ? Printr-o sus
ținută îndrumare a... îndrumă
torilor. Se știe că fiecare cine- 
club are cîte un instructor, din 
păcate nu întotdeauna un regi
zor sau operator profesionist. Ba 
dimpotrivă. După părerea noas
tră, de ei depinzînd în cea mai 
mare parte bunul mers al cine- 
cluburilor, e necesar ca comisia 
de la ACIN să se ocupe mai 
mult de aceștia, să aibă cu ei 
întîlniri de cineclub.

face 
Nu va reuși de- 
întîlnire — două 
asta în cele mai 
Ceea ce nu în» 
nimic. Este vor-

Anchetă 1 
de 
opinie F

tovarășeiRemarca aparține 
Maria Andrieș, directoarea Gru
pului școlar M.I.U., și ea a con
stituit debutul discuției noastre.

— Așa se face că, dacă avem 
în momentul de față mulți pro
fesori foarte bine pregătiți pro
fesional, sînt mai puțini cei care 
posedă disponibilități pentru 
munca educativă. Lucrurile pot 
părea oarecum normale sau, 
mai bine zis, explicabile dacă ne 
gindim că cunoștințele pot fi 
transmise incomparabil mai ușor 
decît trăirile sufletești, că ele 
pot fi predate și asimilate și 
global, în vreme ce educația 
general umană reclamă îndeo
sebi o neîntreruptă muncă de la 
om la om. Ele mai sint însă 
complicate și de alte elemente, 
de unele înțelegeri înguste sau 
eronate care fac destul de ane
voioasă afirmarea rolului și 
funcției educative a școlii. At
mosfera în care crește copilul in 
familie, de exemplu, este 
una de blîndețe și afecțiune. De 
aici se face, în timpul școlii, un 
salt prea brusc la o severitate 
distantă, pentru ca mai tîrziu, 
în activitatea socială, relațiile să 
fie caracterizate printr-o fireas
că exigență. Pe terenul școlii, 
care acumulează un număr deș

O datorie de

COLABORAREA DE PÎNĂ 
ACUM Șl CEA CARE 

SE ANUNȚĂ
Era de la sine înțeles ca, în 

finalul acestei anchete, să po
posesc pentru cîtva timp și la 
consiliul municipal al sindicate
lor, unul din organele cu care 
organizația U.T.C. are vechi și 
susținute relații de colaborare. 
Discuția pe care am avut-o aici, 
cu tovarășii Mihai Fălticcanu, 
secretarul consiliului, și Mihai 
Robu, președintele consiliului de 
conducere al casei de cultură, 
mi-a relevat într-adevăr di
mensiunile unei conlucrări ce nu 
se oprește la cîteva modalități 
mai mult sau mai puțin exteri
oare, ci încearcă să pătrundă în 
profunzimea activității educați-

oisoarc a întregii societăți:

creșterea și educarea tinerei generații (II)

Răspunderile sint comune.
acționăm în comun!

siunea și exemplul personal al 
profesorului de ideile și idealu
rile nobile ale muncii și uma
nității, cit și cultivarea senti
mentelor responsabilității pen
tru care se pregătește ca indi
vid social. Toate acestea nu sînt 
însă imposibil de obținut dacă 
la temelia întregii activități 
educare a elevului așezăm 
singur cuvînt : seriozitatea.

de 
un

CA SĂ CÎȘTIGI ÎNCREDEREA, 
TREBUIE SĂ PORNEȘTI DE 

LA ”EA

de elev, tinerii 
imediat pragul 

mai 
la

De la condiția 
care nu pășesc 
activității productive trec 
întîi printr-o altă condiție, 
fel de firească, cea de student. 
Aceasta este cu atît mai nor
mală aici, la Iași, cu cit presti
giul de centru universitar pe 
care și l-a cîștigat orașul nu mai 
are nevoie de prezentări supli
mentare. L-am rugat să-mi vor
bească despre această etapă pe 
prof. univ. dr. Corneliu Zoly- 
neak, secretarul comitetului de 
partid pe centrul universitar. îi 
consemnez mai jos opiniile :

— Prin tot ceea ce facem de-a 
lungul anilor de facultate, fie 
că se numește instrucție, prac-

re. Ca să nu mai vorbesc ce în
semnătate afectivă are pentru 
student calitatea de coautor al 
profesorului său.

Pe celelalte planuri condiția 
reușitei mi se pare aceeași : 
încrederea reciprocă. Colective
le de studenți sint cel mai sen
sibil barometru al activității 
noastre. în activitatea de partid 
obișnuim deseori să-i consultăm, 
să le cerem părerea. Avem de 
tot atîtea ori prilejul să ne dăm 
seama cită dreptate au. De mul
te ori propunerile spontane și 
ideile studenților coincid cu ac
țiunile pe care le facem noi, or
ganizat, pe linie de partid, ceea 
ce constituie și un procedeu de 
a le verifica trăinicia. Studen
ții dispun de un potențial ine
puizabil de gîndire și dorință de 
afirmare. Din păcate, el nu este 
întotdeauna suficient utilizat în 
organizația lor de tineret, după 
cum și in rîndul profesorilor 
se mai manifestă uneori rezerve 
în capacitatea lor creatoare. Ca 
să cîștigi insă încrederea de care 
vorbeam este mai mult decît 
necesar s-o acorzi tu mai întîi. 
Lucrul acesta mi se pare iarăși 
perfect valabil pentru toate do
meniile care compun activitatea 
universitară.

unorve, înțeleasă sub raportul 
răspunderi comune. Mi s-au e- 
numerat, între altele, numeroa
se genuri și specii de acțiuni, 
adăpostite în josul unor variate 
titulaturi, toate destinate în
tr-un fel sau altul tineretului. 
Unele dintre ele, e drept, nu se 
adresează direct tineretului, al
tele, dimpotrivă, îi sînt chiar în 
mod expres dedicate, prin pro
grame speciale elaborate în co
mun. Toate acestea reclamă ine
vitabil eforturi din ce în ce mai 
mari și nu numai dintr-o parte 
sau alta, izolat, ci din toate di
recțiile interesate, concomitent, 
cea măi importantă idee a da
toriei pe care o pune partidul 
în fața întregii societăți 
poate 
turor 
unic, 
tă.

— Putem spune că, în sensul 
acesta, față de alți ani cind 
pierdeam timpul în dispute ste
rile, cine să facă acțiunea și 
cine s-o raporteze, astăzi am 
depășit etapa aceea. Falsul or
goliu de a face fiecare singur 
pentru a se putea și lăuda apoi 
singur a fost înlocuit treptat cu 
o conlucrare reală, la care par
ticipăm în mod echitabil toți.

riind 
tocmai aceea a unirii tu- 
forțelor intr-un proces 
într-o acțiune convergen

— Nu cumva însă, am între
bat, tocmai pentru că participă 
efectiv toți se simt îndreptățiți 
să și raporteze toți una și a- 
ceeași acțiune și să ajungă ast
fel la nivel central trei sau 
patru în loc de una singură ?

— Se mai întîmplă, într-ade- 
văr, și asta dar ni se pare mult 
mai important că ceea ce se or
ganizează se organizează me
todic, deci nu oricum. Prezența 
mai multor factori pe tot traseul 
desfășurării unei manifestări ii 
asigură o mai mare complexita
te, un caracter mai atractiv și, 
în consecință, o eficiență sporită.

Așadar, o colaborare efec
tivă, rodnică, ale cărei imper
fecțiuni trecătoare pot fi totuși 
destul de ușor înlăturate. Rezul
tatele ei pot fi descifrate în ri
dicarea nivelului de pregătire și 
competență al acțiunilor, cu con
secințe lăudabile în lărgirea 
sferei de audiență la tineri. 
Ceea ce nu înseamnă deloc că 
lucrurile se pot opri, cu sufi
ciență. aici. Interlocutorii mi-au 
și înfățișat insistent cîteva din 
direcțiile pe care cred că ar 
trebui să evolueze aceeași cola
borare și mai departe. Frămîn- 
tările lor sînt legate de dorința 
de a crea o anumită obișnuință 
a participării tinerilor, prin pe- 
riodicizarea mai consecventă a 
unor acțiuni, prin permanenti
zarea lor în calendarul casei de 
cultură, astfel încît să poată fi 
cunoscute bra și data manifes
tărilor preferate fără nici un 
alt anunț prealabil. în directă 
legătură cu aceasta s-a amintit 
despre necesitatea 
păși o așa numită 
bilizării", deoarece 
într-un sistem de 
ros permanentizat 
poți bizui pe autoritatea convo
catorului ; acesta va trebui în
locuit cu o altă ..mobilizare", 
bazată pe interese și preferințe, 
pe microgrupuri constituite pe 
criteriul corespondenței de preo
cupări.

Sînt. fără îndoială, gînduri și 
intenții care mai devreme sau 
mai tîrziu vor deveni instru
mente curente de lucru, pînă 
ce vor ajunge și ele la stadiul 
de a fi înlocuite cu altele. Sînt 
proiecte care vor solicita în con
tinuare aceeași antrenare a mai 
multor factori, investiți cu res
ponsabilități concrete în 
domeniu, pentru că 
pletirea forțelor lor le va putea 
transpune în faptă, 
monstrat de înseși 
obținute pînă acum. Si pentru 
că este în firea lucrurilor să nu 
întîrziem prea mult uitîndu-ne 
cu admirație la ceea ce am iz
butit să facem, ci să ne gîndim 
mereu la ceea ce mai avem de 
făcut.

colectiv care atestă, o dată îrt 
plus, modul profund în care so
cietatea socialistă cultivă la cei 
mai tineri membri ai săi senti
mentul răspunderii față de fie
care destin al semenilor, al cole
gilor de muncă și de viață, senti
mentul răspunderii majore față 
de destinul fabricii, al orașului, 
al țării întregi, sentimentul an
gajării depline în construcția lu
minoasă a acestui destin. Emi
siunea a fost construită într-un 
ritm alert, a folosit mijloace ga
zetărești variate, de la interviu la 
anchetă și reportaj, urmărind cu 
perseverență elementele temei 
pînă și în momentele muzicale 
care au punctat-o. A fost lipsită 
de acel ton arid, uscat și necon
vingător al frazelor generale, 
operînd cu subiecți, nu cu expu
nerea teoretică a subiectului. 
Continuăm să credem că trebuia 
renunțat cu totul la „scenele de 
stradă" cu actori. Continuăm să 
credem că actorii trebuie folosiți 
în ceea ce au învățat să facă — 
adică în teatru. In acest sens, 
în locul busculadei celor doi ti
neri agresivi se putea găsi un text 
dramatic ilustrativ — la temă în 
general, nu în special la capito
lul huliganism. Continuăm să 
credem că în genere vorbind, 
arta este slab reprezentată la 
serile de joi și acest minus, în 
contextul general al evidentei îm
bunătățiri trebuie remediat. O 
temă atît de generoasă cerea mai 
multă poezie, poezia continuă să 
fie pasăre rară la emisiunile de
dicate vîrstei celei mai poetice.

• Sîmbătă după-amiază, pe o 
vreme coșcovită de ceață fi urît, 
pe un noiembrie bucureștean de 
cel mai autentic stil, adică stilul 
patru dimineața la orice oră 
fără cer și fără soare, de parcă în
truna se desprinde noaptea de 
zi și nu mai reușește, am avut, 
ca de obicei, fotbal. „Sportul 
studențesc" a înfruntat cu curaj 
ceața și pe „Olimpia Satu Mare" 
— dar dacă cu ceața s-a mai 
descurcat cum s-a descurcat, mai 
greu cu „Olimpia", singura echi
pă care vrea să demonstreze că 
nu e obligatoriu să fii în coada 
clasamentului dacă ești proaspăt 
promovată. A mai demonstrat-o 
o dată. Studenții au avut și un 
unsprezece metri, dat pe gratis, 
dar Ion Constantin, om cu sim
țul dreptății, l-a ratat. Cu tot 
scorul alb ca ceața de afară, me
ciul a fost bunicel. Dar mărturi
sim că nu meciul a fost cel mai 
interesant lucru de sîmbătă după- 
amiază, ci tribuna. Tribuna nu se 
vedea, se auzea. Tribuna cînta în 
dorul lelii, ca să se mai încăl
zească, vesele piese folclorice. 
Folclor de stadion. Specialiștii 
întîrzie, și rău fac. Acustica era 
slabă, ca și vizibilitatea, dar e 
limpede că strofele erau compli
cate și tribuna se distra grozav. 
Inovația nu era în melodie, în
deobște șlagăre, ci în fante
zia și diversitatea textului.

MIRUNA IONESCU SMARANDA JELESCU

Procesul autoconstrucției
(Urmare din pag. 1)

măsura în care stabilește între 
sine și lume un mod dina
mic al voinței sale de a fi, 
o expresie activă, deschisă a 
conștiinței de sine. Existen
ța tuturor marilor spirite a 
fost marcată de pecetea a- 
cestui ideal. Visul omului 
de a se depăși pe sine, de 
a-și desăvîrși condiția ome
niei sale, de a se apropia 
tot mai mult de esența sa, 

cele 
de 
nu 

mai 
for- 

stră-

este ideea care a scris 
mai frumoase capitole 
glorie și nemurire. Căci 
există, poate, ideal 
înalt pe care omul și-l 
mulează decît acela al 
duinței lui de a fi mereu la 

măsurii sale ome- 
dimensiunii sale

de a se de- 
„fază a mo- 
în mod logic 
acțiuni rigu- 
nu te mai

acest 
numai îm-
lucru de-

realizările

D. MATALĂ

înălțimea 
nești, a 
umane.

Pentru prima oară, însă, în 
istorie, un Program politic 
deschide unei națiuni întregi 
perspectiva concretă a reali
zării acestui înalt deziderat al 
omeniei. Pentru prima oară 
în istorie, această problemă 
fundamentală a omului se 
transformă în condiție prac
tică și comandament moral- 
politic al întregii societăți. Iar 
felul în care o face cores
punde pe deplin trăsăturilor 
inepuizabile ale omului și ale 
națiunii din care facem par
te, concentrîndu-i energia 
și puterea de voință în sen
sul liniilor de forță fundamen
tale ale întregii sale evoluții 
istorice.

Intensitatea spiritualăintensitatea spirituala a 
unui demers de o atare per
spectivă, dimensiunea atît de 
complexă a acestui proces 
de desăvîrșire a conștiinței 
colective, este un fapt greu 
de cuprins în cuvinte. lat 
însemnătatea sa pentru poe
zie, pentru artă în general, 
oglindă vie a spiritualității 
noastre este imensă. Omul 
nou, omul care își onorează 
cu demnitate existența, omul 
care nu își poate îngădui

vreo abdicare de la datoria 
și exigența muncii sale este 
și urmează a fi cititorul 
nostru, judecătorul nostru, 
prietenul nostru. Programul 
partidului, dînd expresie i- 
deii profunde a necesității de 
a ne construi noi înșine oda
tă cu țara, ni-l propune ca 
ideal uman demn de altitudi
nea la care 
lor mereu 
care urcă 
om nu e 
nostru, însă.
care își cinstește și onorează 
cu demnitate misiunea sa is
torică, arta românească de azi 
își recunoaște cu bucurie 
substanța ei cea mai nobilă. 
Intr-o asemenea perspectivă 
poezia devine astfel semnul 
participării noastre la frumu
sețea spirituală a eroului ca
re se făurește pe sine, si
multan cu făudrea valorilor 
materiale, a eroului care ac
ționează, deopotrivă, asupra 
Materiei dar șt a Spiritului. 
Realul însuși devine pentru 
scriitor o proiecție de sen
suri multiple, complexe, o 
reciprocă respirație conti
nuă de semnificații și va
lențe etice, de metafore, 
materiale și morale. Con
știința poetului e datoare să 
capteze, ca o antenă vie, în
cărcătura electrică a acestui 
spațiu etic care se încarcă 
tot mâi mult de omenesc și 
frumos.

Mai mult decît atît. Scrii
torul nu e numai martorul 
pasionat al acestui proces 
fundamental. Identificîndu- 
se cu propriul său erou, tră- 
irtdu-i destinul acestuia, 
corporîndu-și deplin 
adine al demersului 
tic, autorul se ridică 
stiși la înălțimea unei 
tențe totale, 
suși un om 
construiește, 
efortul națiunii 
pulsul etern al istoriei 
cesteia.

trăim, a cote- 
nuii înalte spre 
națiunea. Acest 
numai cititorul 

în acest om

în- 
sensul 
său e- 
el în- 

exis- 
devine el în- 
care se auto- 

în consens 
sale.

cu 
cu 
a-
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AGESIDA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEALȘESCU, a adresat COMISIEI PREZIDENȚIALE din Du
blin, următoarea telegramă :

Aflînd cu tristețe de încetarea din viață a președintelui Erski
ne Childers, exprim profunda mea compasiune, precum și sin
cere condoleanțe familiei îndoliate.

Sosirea unor delegații de peste hotare 
la cel de al Xl-lea Congres al P.C.R.

Pentru a participa la lucrările 
celui de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R., au sosit în Capitală :

Delegația Partidului Unit 
al Independenței Naționale 
(U.N.I.P.) din Zambia, condusă 
de W. P. Nyierenda, președinte 
al Comisiei disciplinare și pro
movării a U.N.I.P., membru 
al C.C. al U.N.I.P. ;

Delegația Partidului Baas 
Arab Socialist din Liban, con
dusă de Assem Kansou, secre
tar general;

Delegația comună a partidelor 
Uniunea Națională Africană 
(T.A.N.U.) și Afroshirazi din

ÎNTILNIRE
Marți dimineața, la Palatul 

Marii Adunări Naționale a avut 
loc o întilnire între un grup de 
deputați, membri ai Grupului 
parlamentar român pentru prie- 
«' nie și cooperare în Europa și 
a. Comisiei pentru politică ex
ternă a Marii Adunări Naționa
le, condus de acad. Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, și delegația 
de deputați ai Bundestagului 
R.F. Germania, membri ai Co
mitetului pentru colaborarea eu
ropeană și internațională, con
dusă de Erwin Lange, deputat 
al P.S.D.G., președintele comi
tetului.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, s-a procedat la un schimb 
de informații și păreri în legă
tură cu problemele păcii și secu
rității în Europa, colaborarea 
dintre cele două țări, contribu
ția parlamentarilor la statornici
rea unui climat de înțelegere și 
cooperare multilaterală între po
poare.

După-amiază, membrii dele
gației au avut convorbiri la Mi
nisterul Afacerilor Externe.

în onoarea delegației. Comite
tul de conducere al Grupului 
parlamentar român pentru prie
tenie și cooperare în Europa a 
oferit un dejun.

EXPOZIȚIE
La Timișoara a fost deschisă, 

marți, o expoziție de carte iugo
slavă, manifestare înscrisă în 
cadrul schimburilor culturale 
dintre cele două țări. Sînt pre
zentate opere social-politice, lu
crări din domeniul științei și 
tehnicii, literatură beletristică, 
albume de artă plastică și foto
grafică. La vernisajul expoziției, 
au participat reprezentanți ai 
vieții culturale și artistice din 
localitate, precum și membri ai 
ambasadei Iugoslaviei la Bucu
rești.

EVOCARE
în rîndul artiștilor care au 

creat în perioada dintre cele 
două războaie mondiale se nu
mără și pictorul Vasile Popes
cu, evocat marți după-amiază, 
la Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România. Lucrările sa
le — peisaje, interioare și naturi 
moarte — se disting prin liris
mul delicat al culorilor. Unele 
dintre cele mai reprezentative 
pot fi admirate, în cadrul Ga
leriei Naționale a muzeului.

^Trăsăturile dominante ale 
creației lui Vasile Popescu, per
sonalitatea sa, au fost relevate 
cU prilejul simpozionului, Ia 
care au asistat numeroși iubi
tori de frumos, de către artiști 
plastici și cunoscuți ai pictoru
lui. Manifestarea se înscrie in 
ciclul de evocări, inițiate anul 
trecut de Muzeul bucureștean 
care au avut ca obiect viața și 
opera unor mari creatori cum 
sînt Tonitza, Dărăscu, Steriadi, 
Iser, Bunescu, Medrea și alții. 

Republica Unită Tanzania, în 
frunte cu tovarășii R.D.K. Ka- 
lubu, membru al Comitetului 
Central al T.A.N.U., și M. H. 
Mbwana, membru al Consiliu
lui Revoluționar al Partidului 
Afroshirazi ;

Delegația partidului Avangar
da Populară din Costa Rica, 
condusă de Humberto Vargos 
Carbonell, secretar general ad
junct al partidului ;

Delegația Partidului Socialist 
din Costa Rica, condusă de 
Alvaro Montero Mejia, secretar 
general al partidului.

(Agerpres)

CRONICA 
U.T.C.

A sosit în Capitală o de
legație a Ligii Tineretului 
Comunist din Canada, con
dusă de Elizabeth Hill, se
cretar general al L.T.C., 
care, la invitația Uniunii Ti
neretului Comunist, va face 
o vizită în țara noastră.

TEATRUL

„MANUSCRIPTUM* *1

Astăzi, 20 noiembrie, se 
vor disputa partidele etapei a 
XlV-a a Campionatului diviziei 
A la fotbal. în Capitală este 
programat meciul dintre echi
pele Steaua și Politehnica Iași, 
care se va desfășura pe stadio
nul Steaua, cu începere de la 
ora 14.

în țară se vor disputa urmă
toarele jocuri : F. C. Galați — 
Jiul Petroșani ; U. T. Arad — 
C. F. R. Cluj-Napoca ; Politeh
nica Timișoara — Dinamo ; U- 
niversitatea Cluj-Napoca —

• Echipa Clubului sportiv
școlar din București s-a clasat 
pe locul trei în turneul interna
țional de polo pe apă de Ia
Bratislava. în ultimele două
partide, tinerii poloiști bucu-
reșteni au învins cu 5—4 for
mația Motor Leipzig (R.O.G.) și 
au pierdut cu 5—7 în fața echi
pei Slavia Bratislava.

• Festivalul internațional al 
filmului de schi, care a avut 
loc la Paris, în sala Mutualite, a 
acordat premiul întîi „Trofeul 
schiul de aur" lui Sylvain Sau- 
dan (Elveția) pentru filmul său 
„Coborîrea pe versantul sud- 
estic al muntelui McKinley 
(6 180 m) în Alaska". Juriul care 
a decernat premiul în unanimi
tate a fost alcătuit din ziariști 
sportivi de specialitate.

• în meci tur pentru optimile 
de finală.ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal feminin, 
echipa Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia a învins pe teren 
propriu, cu scorul de 9—7 (8—3) 
formația vest-germană Bayern 
04 Lewerkusen.

• La Amsterdam, în meci
pentru competiția europeană de 
tenis pe teren acoperit, selecțio
nata Olandei a învins cu scorul 
de 4—1 formația Austriei. Re
zultate tehnice : Thung-Wimmer 
6—4, 6—2 ; Sanders-Blanke 6—3, 
3—6, 7—5 ; Fleury, Hemmes- 
Wimmer, Flegl 13—15, 6—3,
3—6. La Zurich. în cadrul ace
leiași competiții, echipele El

Teatrul „Manuscriptum", ori
ginala manifestare a Muzeului 
literaturii române, debutează, în 
această stagiune, cu un specta- 
col-reconstituire, intitulat Do
sarul unei crime politice : N. 
Iorga.

Spectacolul, cu un vibrant 
mesaj educativ, rejudecă îna
intea publicului, chemat să fie 
martor și înaltă instanță, pro
cesul odioasei asasinări a mare
lui dramaturg român de renume 
mondial de către membrii orga
nizației fasciste „Garda de fier".

Scenariul, semnat de scriito
rul Mihai Stoian, este realizat 
pe baza unor documente și 
mărturii inedite.

La reușita acestui spectacol, 
în viziunea regizorală a lui Mi
hai Dimiu — secondat de Leslie 
Auerbach, Virgil Tănase și Bog
dan Berciu — își aduc con
tribuția reputați artiști ai sce
nei : Irina Petrescu, Adriana 
Popovici, Dinu Ianculescu, Di
na Dumitrescu, Boris Petroff șl 
Geo Costiniu, jar maestrul de 
lumini este Titi Constantinescu.

Partitura muzicală a specta
colului aparține compozitorului 
Doru Popovici.

Premiera spectacolului se va 
desfășura în atmosfera studen
țească din Facultatea de istorie 
a Universității din București, 
luni, 18 noiembrie a.c., orele 
18,00, în amfiteatrul care poar
tă numele marelui savant.

V. ATANASIU
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PROGRAMUL III
9,00 Știri. 9,05 Panoramic muzi

cal. 9,55 Melodia zilei: „Patria 
mea, poporul meu, partidul meu“ 
de Mircea Alexe. 10,00 Meridian
club. 11,00 Profil pe portativ — 
dirijorul ion Baciu. 11,30 Concert 
de operete românești. 12,00 știri. 
12,05 Invitație in fonotecă — mu
zică de cameră. 12,55 Melodia zi
lei. 17.00 știrile după-amiezii. 17,05 
Alo, Radio! _ muzică ușoară la 
cerere. 17,30 Tineri ni-s anii, tânăr 
ni-i cîntul — emisiune adresată 
formațiilor corale de tineret. 10,00 
Șapte zile, șapte arte. Arte plas
tice. 18.10 Dublu recital: Severine 
șl Cristian Popescu. 18.53 Melodia 
zilei. 19,00 In direct... de la „Școa
la părinților" din sectorul VI. 19,30 
Știri. 19,35 Casa de discuri „Pho
nogram". 20,00 Portrete din Gale
ria Națională. Gheorghe Asachi. 
21,00 Radiofonorama. Muzică ușoa
ră de peste hotare. 22,00 O zi In
tr-o oră. 23,00 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23.15 Poetica. Dan Vero
na. 23,20 Studioul muzicii contem
porane. Timpul șl spațiul In mu
zică (III). 23,55—24,00 Ultimele 
știri.

SOSIRE
Marți seara, general de ar

mată Ion Ioniță, ministrul a- 
părării naționale al Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu delegația militară care l-a 
însoțit, s-a înapoiat în țară.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți general
colonel Sterian Țîrcă, adjunct 
al ministrului apărării națio
nale, generali și ofițeri supe
riori.

★
La plecarea din Paris, pe 

aeroportul Le Bourget, minis
trul român a fost condus de 
general de brigadă Jean Bire, 
reprezentantul personal al mi
nistrului francez al apărării, 
Jacques Soufflet, de alte perso
nalități militare franceze, pre
cum și de Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris, 
colonelul Marin Pancea, atașat 
militar și membri ai ambasadei 
țării noastre.

SESIUNE
Marți după-amiază s-au în

cheiat la București lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-libiene 
de cooperare economică și teh
nică.

Cu acest prilej. Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, conducătorul dele
gației române, și Taha Sherif 
Ben Amer, ministrul comunica
țiilor și electricității, conducăto
rul delegației libiene, au semnat 
un protocol, în care se consem
nează stadiul ascendent al rela
țiilor economice bilaterale și se 
exprimă hotărirea celor două 
părți de a intensifica și diver
sifica schimburile comerciale și 
a finaliza acțiunile de cooperare 
în domeniile petrolier, al con
strucțiilor, transporturilor, pes
cuitului, agriculturii și în alte 
domenii de interes reciproc, în 
spiritul prieteniei și stimei de 
care sînt animate popoarele ro
mân și libian.

Seara, delegația libiană a pă
răsit Capitala.

Azi, etapa a XlV-a a campionatului
de fotbal

/------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestări cultural-educative 
dedicate Congresului partidului

• LA CASA DE CULTU
RA A STUDENȚILOR DIN 
CRAIOVA au fost inaugu
rate Zilele culturii universi
tare, manifestare cu carac
ter complex în programul 
căreia sînt înscrise vernisa
je de expoziții, spectacole, 
seri culturale, recitaluri de 
muzică și poezie, simpozioa
ne. în prima zi a avut loc 
vernisajul unei expoziții de 
artă plastică și un spectacol 
omagial intitulat „Partidului 
slavă", susținut de studenții 
Facultății de filologie și is
torie a Universității craio- 
vene.

• „23 DE ANI DE LITE
RATURĂ NOUA ÎN BA
NAT", s-a intitulat simpozio
nul organizat de Asociația 
scriitorilor din Timișoara, 
care a fost dedicat Congre
sului al Xl-lea al partidu
lui și celei de-a 25-a aniver
sări a Filialei locale a Uniu
nii Scriitorilor. Poeți, proza
tori, critici de artă, filologi, 
au prezentat în comunicări 
și referate lucrări semnifi
cative pentru creația litera
ră din această parte a țării.

• LA CLUBUL ÎNTRE
PRINDERII TEXTILE DIN 
ARAD a avut Ioc un simpo
zion închinat Congresului al 
Xl-lea al partidului. Au fost 
prezentate expuneri despre 
semnificația istorică a Con
gresului. prezentul și viito
rul patriei noastre. Formații 
artistice au omagiat în cîn- 
tec, vers și joc, hărnicia

Steagul Roșu Brașov; F. C. 
Constanța — A. S. A. Tg. Mu
reș ; Chimia Rm. Vîlcea — 
Sportul Studențesc ; Universita
tea Craiova — F. C. Argeș Pi
tești ; Olimpia Satu Mare — 
F. C. M. Reșița.

Partida F. C. Constanța — 
A. S. A. Tg. Mureș va fi trans
misă în direct la televiziune.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de 
la toate meciurile. Transmisia 
se va face pe programul 1, cu 
începere de la ora 13,45.

veției și Cehoslovaciei se află 
la egalitate : 1—1. Sturdza l-a 
întrecut cu 8—6, 6—3 pe Hre- 
bec, iar Kodes a dispus cu 6—0, 
4—6, 6—4 de Kanderal.

• înfr-un meci internațional 
amical de handbal disputat la 
Reykjavik, reprezentativa mas
culină a R. D. Germane a în
vins cu scorul de 24—21 (12—12) 
echipa Islandei.

O In Raliul automobilistic al 
Angliei continuă să conducă pi
lotul finlandez Timo Makkinen 
(„Ford Escort"), urmat de ita
lianul Sandro Munari („Lancia 
Stratos") și suedezul Berlnge 
Walfridsson.

în Cupa feminină, pe primul 
loc se află echipajul Pat Moss 
Carlsson pe „Toyota".

• Meciul de tenis dintre e- 
chipele Argentinei și Uruguay, 
disputat la Montevideo în ca
drul zonei sud-americane a 
„Cupei Davis", s-a încheiat cu 
scorul de 5—0 în favoarea ju
cătorilor argentinieni.

Rezultate înregistrate în ulti
mele două partide de simplu : 
Cano—Staff 6—2, 6—0, 6—1 ; 
Linch—Roverano 6—0, 6—1, 6—3.

• La Paris s-a desfășurat du
bla întilnire internațională de 
gimnastică dintre selecționatele 
masculine și feminine ale R. P. 
Chineze și Franței. în ambele 
meciuri, victoria a revenit spor
tivilor chinezi : la masculin cu 
282,05—272,95 puncte, iar la fe
minin cu 188,95—179,45 puncte. 

fruntașilor in producție, a 
întregului colectiv al între
prinderii, realizările obținute 
in cinstea forumului comu
niștilor.
• LA LICEUL DE MU

ZICA „ION VIDU" DIN 
TIMIȘOARA a fost inaugu
rat un ciclu de concerte de

Pionierii s-au întâlnit 
cu delegați la Congres

Sala Teatrului de stat din Arad a găzduit astăzi o emoționan
tă întilnire a pionierilor din orașul de pe Mureș eu delegați la 
Congresul al Xl-lea al partidului.

Cu acest prilej, tovarășul Andrei cervencovici, prim-secretar al 
Comitetului județean Arad al P. C.R., și alțl delegați au vorbit 
tinerilor cetățeni ai orașului despre semnificația Istorică a Con
gresului al Xl-lea al partidului în lumina perspectivelor ce le 
deschide ridicării patriei noastre pe noi culmi de civilizație șl pro
gres, pe calea socialismului și comunismului.

Formații artistice pionierești au prezentat apoi un spectacol 
omagial închinat partidului și patriei socialiste, cinstirii celor 
care vor reprezenta la Congres pe oamenii muncii români de 
pe plaiurile Aradului.

muzică românească contem
porană, închinat Congresu
lui al Xl-lea al partidului, 
în program au figurat lu
crări de mare popularitate 
de G. Enescu, C. Bobescu, 
S. Drăgoi, G. Bazavan, de 
alți muzicieni români.

O ÎN CADRUL MANI
FESTĂRILOR DEDICATE 
CONGRESULUI AL XI-LEA 
AL PARTIDULUI, Ia Ate
neul tineretului din Reșița a 
fost inaugurat un ciclu de 
conferințe consacrate politi
cii interne și externe a par
tidului și statului nostru.

șah: Incertitudini 
asupra rezultatului 

final
A mai rămas de disputat o 

singură partidă în meciul de 
șah dintre Anatoli Karpov și 
Victor Korcinoi și o oarecare 
incertitudine continuă să pla
neze asupra rezultatului final, 
deși majoritatea specialiștilor 
consideră că victoria lui Karpov 
nu mai poate fi pusă sub sem
nul îndoielii. Tînărul mare ma
estru din Leningrad conduce cu 
un punct avans și are nevoie 
doar de remiză in partida a 
24-a, cînd va avea piesele albe, 
în acest ultim act, înaintea lă
sării cortinei. Marele maestru 
Korcinoi trebuie neapărat să 
obțină victoria pentru a egala 
scorul, în această eventualitate 
rămînind ca zeița Fortuna sâ 
decidă pe șalangerul lui Robert 
Fischer, ceea ce este mai puțin 
probabil. După cum au decurs 
ostilitățile în partida a 23-a, se 
pare că Viktor Korcinoi este 
oarecum resemnat. într-o va
riantă a apărării indiene, Kor
cinoi cu albele a avut în jocul 
de mijloc o ușoară inițiativă, 
dar Karpov a echilibrat repede 
situația și la mutarea a 30-a, 
cînd poziția era perfect egală, 
cei doi șahiști au convenit asu
pra remizei. Fostul campion 
mondial M. Botvinnik, care ur
mărește cu mult interes meciul 
de la Moscova, s-a declarat 
impresionat de profunzimea 
strategiei aplicată de Karpov în 
cursul finalei, de progresele 
făcute în studierea și aplicarea 
celor mai moderne variante și 
de precizia cu care joacă fina- 
lurile de partidă.

în cazul că Viktor Korcinoi 
nu va face uz de prevederile 
regulamentului pentru a amina 
ultima partidă, aceasta va avea 
loc, conform programului, astă- 
seară, în sala de concerte „Ceai- 
kovski".

ÎN CUPELE EUROPENE
LA FOTBAL

Campionatul european de fot
bal inter-țări programează as
tăzi, 20 noiembrie, 6 întîlniri, 
„capetele de afiș", fiind în primul 
rind meciurile Olanda — Italia, 
Scoția — Spania și Anglia — 
Portugalia. 

contribuției aduse de Parti
dul Comunist Român la în
tărirea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

• „OMAGIU PARTIDU
LUI" se intitulează expozi
ția deschisă la galeria de 
artă a filialei din Timișoara 
a Uniunii Artiștilor Plastici, 

dedicată celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului. Sînt 
expuse lucrări reprezentati
ve de pictură și sculptură, 
semnate de cunoscuți pictori 
și sculptori din Timișoara și 
Lugoj.

• CLUBUL C.F.R. TIMI
ȘOARA a găzduit gala cineaș
tilor amatori timișoreni, ma
nifestare artistică închinată 
celui de-al Xl-lea Congres 
al partidului. Au fost pre
zentate filme artistice, do
cumentare și jurnale de ac
tualități, distinse cu premii 
Ia Festivalul filmului de a-

însemnări despre finala Campionatului 
republican de gimnastică modernă

CĂUTĂRI SI REUȘITE
Desfășurat timp de două ttile, 

în orașul Pitești, Campionatul 
republican de gimnastică moder
nă, aflat la cea de a cincea e- 
diție, a reunit într-o luptă 
strînsă 120 de concurente din 
București, Ploiești, Brașov, Ti
mișoara. Cluj-Napoca, Constan
ța, Brăila, Galați și Baia Mare, 
în prima zi de concurs 14 e- 
chipe au prezentat exerciții va
riate, pe alocuri de un ridicat 
nivel tehnic, cu compoziții noi 
avînd o muzicalitate deosebită, 
îmbinînd mișcările între ele așa 
cum, de altfel, o cere această 
disciplină. în exclusivitate fe
minină. Cu satisfacție amintim 
prezența concurentelor de la 
Clubul sportiv școlar, Ana Vi- 
drighin, Nicoleta Chiriac, Doina 
Firică (profesoară Victoria Io- 
nescu); ele au aut o evoluție 
bună dominînd aproape toate 
probele, despărțindu-le doar 15 
sutimi de supremație. A cîști- 
gat, la individual compus, Ana 
Vidrighin. Mariana Rusu, de la 
Viitorul București (prof. Ana 
Moțet), proaspăt promovată de 
la categoria a treia, la a doua 
— a arătat asistenței și specia
liștilor elemente noi în execuție, 
dinamism și totodată stăpînire 
de sine, ceea ce dovedește un 
talent în creștere. Sportiva ne 
va reprezenta la actuala ediție a 
concursului Interviziunii de la 
Sofia din 22—24 noiembrie a.c. 
împreună cu Cristina Sima, re
centa campioană republicană. 
Ne-a bucurat prezența în con
curs a echipei clubului Știința 

„TROFEUL CARP AȚI" 
LA HANDBAL FEMININ

în sala Victoria din Ploiești au început ieri întrecerile celei 
de-a 15-a ediții a competiției internaționale feminine de hand
bal, dotată cu „Trofeul Carpați". în partida inaugurală, echipa 
României a învins cu scorul de 23—15 (11—7), selecționata se
cundă a țării. Celelalte rezultate înregistrate : U.R.S.S. — Po
lonia 15—15 (9—7) ; Iugoslavia — R.D. Germană 12—12 (5—6). 
în general se poate afirma că meciurile au fost de mare atracție 
satisfăcînd pe amatorii de handbal, prezenți în număr conside
rabil.

Astăzi, de la ora 17, au loc următoarele partide : România II 
— Iugoslavia ; U.R.S.S. — R.D. Germană și România — Polonia.

matori din acest an, precum 
și alte pelicule cu teme in
spirate din viața și munca 
oamenilor de pe aceste me
leaguri, realizate de mem
brii Cineclubului C.F.R. și ai 
Cineclubului studenților ti
mișoreni.

• MARȚI DUPA-AMIA- 
ZA A AVUT LOC LA IAȘI, 
în sala Victoria, — vernisa
jul expoziției plasticienilor 
locali consacrată marelui 
forum al comuniștilor. Ex
poziția reunește peste 90 de 
lucrări reprezentative, sem
nate de 30 de membri ai Fi
lialei din localitate a Uniu
nii artiștilor plastici.

• LA CINEMATOGRA
FUL „30 DECEMBRIE" DIN 
CRAIOVA a fost inaugurat 
Festivalul filmului de scurt 
metraj, acțiune organizată 
de studioul cinematografic 
„Al. Sahia", în colaborare 
cu Comitetul de cultură și 
educație socialistă al jude
țului Dolj și întreprinderea 
cinematografică locală in în
tâmpinarea apropiatului Con
gres al partidului. Timp de 
o săptămină, vor fi prezen
tate aproape 50 de filme do
cumentare cu tematică di
versă reunite în ciclurile 
„România azi", „Oameni ai 
zilelor noastre", „Documen
tarul în sprijinul educației 
cetățenești", „Tradițiile, ar
ta și cultura socialistă", 
„File de istorie", „Contribu
ții românești la dezvoltarea 
științei și tehnicii" etc. La 
sfirșitul festivalului, celui 
mai bun documentar îi va 
fi acordat trofeul „Cupa de 
cristal".

din Constanța, pentru prima 
oară la o asemenea manifestare. 
Prima zi de concurs s-a încheiat 
cu evoluția celor 15 maestre. 
Frumoasa execuție a Cristinei 
Sima a adus în palmaresul Șco
lii sportive nr. 2 București o 
victorie prețioasă — prin cuceri
rea titlului suprem — ea meri
tând. din plin, cuvinte de laudă 
pentru dinamica, varietatea și 
tehnicitatea execuțiilor. Toate 
acestea i-au adus și titlul de 
maestră a sportului ca, de altfel, 
și colegei de echipă, Mihaela 
Tirnoveanu pe care o doream la 
valoarea capacităților sale. Ex
ceptând-o pe campioană, valoa
rea celorlalte concurente a fost, 
de această dată, ceva mai scă
zută. A doua zi de concurs a 
continuat cu evoluția sportive
lor de categoria I, unde nivelul 
general a fost mediocru dato
rită exercițiului cu măciuci in
trodus nou și repetatelor ratări 
și scăpări de obiecte. De ase
menea, ținuta estetică a unor e- 
chipe ar fi fost de dorit să fie 
mai îngrijită (echipa Brașovu
lui). Din cele cinci echipe bucu- 
reștene, Liceul de educație fi
zică nr. 35 a concurat sub nive
lul așteptat, observîndu-se ab
sența temporară a profesoarei 
Mihaela Nicolaescu.

în general, actuala ediție a 
dăruit iubitorilor acestui sport 
exerciții variate cu speranța ur
cării unor trepte ale valorii în 
gimnastica modernă,
Prof. IRINA ȚAMBRESCU

^‘nemo
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FRAȚII JDERI : : Patria (orele 
9,30; 13; 16; 19), Aurora (orele 8; 
12,30; 16; 19,30).

CAVALERII TEUTONI : Scala 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Bucu
rești (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI S 
Luceafărul (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

„Z“ : Festival (orele 9,30; 13; 15; 
17,45; 20,30); Gloria (orele 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30).

ZIDURI VECHI : Capitol (orele 
9,15; 11,30; 14,45; 16; 18,15; 20).

CU MlINILE CURATE : Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ULTIMELE LOR CUVINTE ; 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

TATĂL RISIPITOR : Favorit (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9,30; 11,30;
13,30; 15,45; 18; 20).

CAPCANA : Victoria (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

AGENTUL STRANIU : Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

TUDOR : Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE S 
Doina (orele 11; 13; 15; 19,30), pro
gram pentru copii la orele 
9,45: 17.

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ ! 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Fero
viar (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TORINO NEGRU : Grivița (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

JOE HIL : Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20,15).

ANCHETA LA MARIENBAD t 
Buzești (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

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

IARNĂ FIERBINTE : Bucegl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

RĂSUNA VALEA : Unirea (ore
le 16; 18: 20).

ALO, SALVAREA ! : Lira (orele 
15,15; 17,45; 20,15).

PROPRIETARH : Drumul Sării 
(orele 15.30; 18; 20,15).

CONSPIRAȚIA : Ferentari (orele 
15,30: 18: 20,15).

veronica se Întoarce: 
Giuleștl (orele 15.30; 18; 20.15).

întoarcerea lui Mage
llan : Cotrocenl (orele 14; 16; 
18; 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Pacea (orele 15,30; 19).

CEAȚA: Crîngași (orele 16;
18.15).

BARIERA : Floreasca (orele
15,30; 18; 20,15).

PROGRAMUL 1
8,30 Curs de limbă engleză. 9,00 

Teleșcoală. 10,00 Curs de limba 
rusă. 10,30 Film documentar; 
„Casa". 10,40 Muzică populară.

în jurul orei 11,00 — Trans
misiune directă de la Solem
nitatea semnării documentelor 
oticiale româno-zambiene.

11,20 Filmul artistic „Facerea lu
mii" — producție a studioului 
București. 13,00 Muzică ușoară.
13.15 Tribuna TV. In lntimpi- 
narea Congresului al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român. „A 
fi comunist, a fi revoluționar". 
13,35 Muzică populară.

In jurul orei 14,00 — Tran
smisiune directă de la Aeropor
tul Otopeni — Ceremonia ple
cării președintelui Partidului 
Unit al Independenței Națio
nale, președintele Republicii 
Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda și a doamnei Betty 
Kaunda.

14,15 Fotbal: F.C. Constanța —• 
A.S.A. Tg. Mureș (divizia A). 
Transmisiune directă de la Con
stanța. 15,45 Caleidoscop sportiv în 
Imagini. 16,00 Curs de limbă ger
mană. 16,30—17,00 Curs de limbă 
franceză. 17,30 Telex. 17,35 Steaua 
Polară — emisiune de orientare 
școlară și profesională. „In uni
versul micronilor". 17,55 Din țările 
socialiste. 18,05 Scena _ emisiune 
de actualitate șl critică teatrală.
18.20 Familia. In întâmpinarea 
Congresului partidului. înaltele 
răspunderi ale familiei lzvorîte din 
proiectul de Program al Partidu
lui Comunist Romăn; Tinerețea 
unei familii; Ancheta emisiunii; 
Invitație la... Vatra Dornel; Repor
tajul emisiunii. 18,50 File glorioase 
din lupta partidului. Procesul din 
Dealul Spirit. Documentar artistic 
ce evocă procesul militanțllor și 
delegaților care la primul Congres 
au hotărit transformarea Partidu
lui Socialist în Partid Comunist.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
In întâmpinarea Congresului al 
Xl-lea, un puternic avînt în mun
că, o efervescentă activitate poli
tică. 20.00 Colocviu despre viitor. 
Totul pentru om. Documentar TV 
despre evoluția economico-socială 
a României în cincinalul 1976—1980 
și în perspectiva anilor ’90 (II).
20.15 Film artistic: „Explozia". 21,53 
Muzică populară. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 O viață pentru o idee: Con

stantin Sandu Aldea. 20,30 Mari 
ansambluri. Cîntece șl jocuri popu
lare interpretate de Ansamblul 
U.T.C. 21,00 Telex. 21,05 Cărți șl 
idei. Interpretări ale fenomenu
lui muzical. Pe marginea unor noi 
apariții editoriale. 21,30 Viața eco
nomică a Capitalei. București — 
orașul Congresului. 21,45 Orches
tre simfonice din țară.

M. T. Tc.

REGIONALA DE CĂI FERATE BUCUREȘTI
Recrutează candidați pentru a-i califica în funcțiile de ma- 

nevranți vagoane, acari și frînari, prin : calificare la locul de 
muncă și cursuri de 3 luni cu scoatere din producție organizate 
in cadrul Grupului Școlar C.F. București și la stațiile care au 
posturi volante.

Cursanții beneficiază : cei care se califică pe locul de muncă, 
cu o retribuție de 1 040 Iei lunar ; cei cu scoatere din producție 
primesc retribuția avută in cazul în care vin prin transfer, sau 
indemnizație de 400 lei lunar pentru cei care nu au fost înca
drați ; abonamente gratuite pentru domiciliu și permise C.F.R.

Condiții de înscriere : vîrsta 18—43 ani și absolvenți a cel 
puțin 4 clase elementare.

Actele necesare înscrierii : cerere, certificat de naștere, stu
dii (original și 2 copii), dovadă că nu suferă de boii cronice, 
de la policlinica sau dispensarul de care aparține, certificat de 
cazier judiciar de la Miliția județeană de care aparține.

înscrierile se fac Ia Grupul Școlar C.F. București și toate 
stațiile de pe Regionala C. F. București.

Examenele de admitere se vor ține la Grupul Școlar C.F. 
București și stațiile mari.

Relații suplimentare se pot lua de la Grupul Școlar și stațiile 
de pe raza Regionalei C. F. București.

LOCURI DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT ÎN STAȚIUNI

BALNEOCLIMATERICE IN LUNA NOIEMBRIE
OFICIILE JUDEȚENE DE 

TURISM din întreaga țară 
oferă locuri pentru odihnă și 
cură balneară Ia tarife re
duse in luna noiembrie in 
următoarele stațiuni :

ODIHNA : Borșa, Bușteni, 
Izvoarele (jud. Maramureș), 
Lacul Roșu, Predeal, Sinaia. 
Stina de Vale (jud. Bihor).

CURA BALNEARA : Bal- 
vanyos (jud. Covasna), Bor-

sec, Călimănești, Eforie Nord, 
Herculane, Mangalia, Monea- 
sa, Sovata, Slănic Moldova, 
Singeorz, Tușnad.

Cazarea se face în spații 
încălzite, iar tratamentul este 
asigurat de personal medical 
de specialitate. Din stațiuni 
se organizează numeroase 
excursii de scurtă durată în 
împrejurimi.

Posesorii biletelor obținute

prin intermeiiul OFICIILOR 
JUDEȚENE DE TURISM be
neficiază de reducere cu 50% 
la transportul pe C.F.R. și 
I.T.A.

Biletele se pot procura de 
la toate OFICIILE JUDEȚE
NE DE TURISM din țară și 
de la filialele întreprinderii 
de turism, hoteluri și restau
rante din București.

PUBLITURISM

CLUBUL SINDICATULUI 
ÎNTREPRINDERII POLIGRAFICE 

„13 DECEMBRIE 1918"

TIPOGRAF CLUB
Inițiază, începînd cu data de 25 noiembrie, cursuri de 

muzică nouă (rock ți pop) pe următoarele specialități :

- CHITARA SOLO. CHITARA BAS, BATERIE.
- ISTORIA MUZICII POP.

Activitatea practică se va efectua pe aparate electro
nice, exemplificările pe benzi de magnetofon.

în cadrul clubului funcționează cercurile practico-apli- 
cative :

- DEPANARE RADIO
- DEPANARE TELEVIZOARE
- INSTRUMENTE DE SUFLAT
- ACORDEON, CHITARA.

Cursurile sînt predate de specialiști cu înaltă calificare, 
înscrieri se primesc zilnic între orele 14-19 la biroul clu

bului din Bd. Ilie Pintilie nr. 58-60. Autobuze : 31, 35, 79, 
119, tramvaie 4, 5, 24, 26, 27, pînă la stația Dorobanți.

Casa de cultură a 
sectorului 8 

„înfrățirea între 
popoare"

Vă oferă posibilitatea 
să vă însușiți 
lucrările de

DACTILOGRAFIE -
SECRETARIAT

prin cursuri de o lună 
sau două luni.

De asemenea, casa de 
cultură organizează cursuri 
de limba engleză, limba 
germană, croitorie (pentru 
femei), balet și pian (pen
tru copii).

Înscrieri fi informații 
la sediul instituției, B-dul 
Bucureftii Noi, nr. 
Piața Marx-Engels.

Telefon : 67 14 70.
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Dezbateri în Adunarea Generală 
a O.N.U. asupra „problemei 

Palestinei"
Imperativul găsirii unei soluții politice conflictului din Orien

tul Apropiat, inclusiv problemei palestiniene, prin retragerea 
tuturor trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate în anul 
1967, recunoașterea și garantarea dreptului la existență, inde
pendență. suveranitate și integritate teritorială a tuturor state
lor din această zonă — constituie dominantele dezbaterilor din 
plenara Adunării Generale asupra „problemei Palestinei".

ni; peste noimi
Președintele Indoneziei a primit 
delegația parlamentară română

Luind cuvintul in dezbateri, 
Kampl Hassan Maghur, repre
zentantul Libiei, a insistat asu
pra necesității recunoașterii de 
către Națiunile Unite a dreptu
lui inalienabil la autodetermi
nare al poporului palestinian, 
subliniind datoria Adunării Ge
nerale de a ■ folosi prerogativele 
de care dispune pentru a identi
fica cea mai justă cale de so
luționare a acestei probleme.

Ministrul afacerilor externe al 
Tunisiei, Habib Chatti, a arătat 
că poporul palestinian este o 
realitate care nu mai poate fi 
ignorată, și, mai devreme sau 
mai tirziu, Israelul va trebui să 
recunoască această realitate și 
să participe la negocieri de pe 
această bază.

Haissam Kelani. reprezen
tantul Siriei, a declarat că deși, 
în ultimii ani, Națiunile Unite

TINERETUL LUMII

CONFERINȚA UNIUNII 
GENERALE 

A STUDENȚILOR 
AFRICANI

în orașul egiptean Alexan
dria au fost deschise lucră
rile celei de-a III-a Confe
rințe a Uniunii Generale a 
StudențilOi’ Africani (UGEA).

în discursul inaugural, Na
na A. Saki, secretarul gene
ral al acestei organizații, a 
relevat importanța actualei 
Conferințe care se desfășoa
ră în condiții deosebite, du
pă ce mai multe țări din A- 
frica și-au dobindit inde
pendența și în momentul în 
care problema palestiniană 
a intrat intr-o nouă fază, 
aceea a discutării in cadrul 
Națiunilor Unite. Pe de altă 
parte, Saki a adresat diferi
telor organizații studențești 
africane apelul de a-și coor
dona eforturile pentru a se 
ajunge la o mai mare con
solidare a unității de ac
țiune.

în cursul Conferinței 
la care participă delegații 
din 21 de state africane șl, 
pentru prima dată in istoria 
UGEA, o delegație palesti
niană — vor fi luate în dis
cuție diverse propuneri pri
vind modificarea statutului 
organizației.

70 DE TINERI 
ARESTAT! LA SEUL
Studenții din Seul au or

ganizat marți noi demonstra
ții de protest împotriva po
liticii antipopulare a regi
mului sud-coreean. Pentru a 
dispersa coloanele de stu- 
denți care cereau reforme 
cu caracter democratic și e- 
libcrarea deținuților politici, 
detașamente de polițiști au 
lansat grenade cu gaze la
crimogene asupra manifes- 
tanților. Totodată, au fost 
arestați peste 40 de tineri, 
ceea ce a făcut ca numărul 
participanților la demon
strațiile studențești, arestați 
de poliția din Seul în numai 
două zile, să treacă de 70. 
împotriva arestărilor in rîn- 
dul studenților, care sînt în- 
vinuiți, conform unui șablon 
polițienesc, de „complot an
tiguvernamental", a fost or
ganizat un miting (de protest, 
Ia care au participat apro
ximativ 4 000 de persoane. 

• CEL MAI MARE PETROLIER CONSTRUIT 1N EU
ROPA a fost lansat la apă la șantierele navale din Bremen, 
(R.F.G.) Tancul petrolier, cu o capacitate de 386 000 tone, 
este prevăzut cu instalații ■ speciale care-i permit efectuarea 
descărcării în numai 20 de ore. • CUNOSCUTELE FIRME 
PRODUCĂTOARE DE AUTOMOBILE „BMW" și „Audi- 
NSU“ au intrat într-o nouă perioadă de restrîngere a producției. 
In acest sens, numărul salariaților de la ambele firme a fost re
dus începînd cu săptămîna în curs cu 21500. • TOTUL 
DESPRE MARILE INCENDII DE PE PLANETA NOAS
TRĂ DIN ULTIMELE TREI SECOLE se poate afla din 
colecția unui profesor din Azerbaidjan. 30 de albume, con- 
ținînd tăieturi din ziare și reviste, mărturii ale martorilor ocu
lari despre incendiile izbucnite în cîmpurile petrolifere, pe 
mare, hoteluri, teatre, sînt păstrate în colecția respectivă. • 
PLOILE TORENȚIALE AU SCOS DIN MATCĂ R1URILE 
DIN ZONA SUDICĂ A ANGLIEI, amenințînd să provoace 
inundații. Meteorologii britanici apreciază că este cea mai 
ploioasă toamnă din ultimii 14 ani din Anglia. * CLUBUL 
BĂRBAȚILOR.., UITUCI a fost înființat la Paris. El este 
destinat soților care uită zilele de naștere ale soțiilor, data 
căsătoriei și alte date festive ale familiei. Clubul este dotat 
— cum este și firesc — cu o bogată arhivă. Corpul de con
sultanți ai clubului sfătuiește pe soți ce fel de cadouri s<5 
aleagă și cum. să le prezinte. Rămîne de văzut în ce măsură 
membrii clubului nu... uită să meargă la club. • ABIA 
TERMIN1ND DE GOLIT CASA DE BANI a unui hotel din- 
tr-un orășel din Carolina (S.U.A.) cînd, lacomi, hoții au în
ceput să golească și buzunarele personalului. După această 
ultimă operație, în cursul cărora au strîns 30 de dolari, ei 
s-au retras mulțumiți. Venit la fața locului, directorul hotelu
lui rămase uimit cînd observă seiful larg deschis ?i alături, 
pe un fotoliu, toți cei 10 000 de dolari din el. In grabă, hoții 
uitaseră principala recoltăI

au adoptat numeroase rezoluții 
vizind respectarea drepturilor 
poporului palestinian, nu s-au 
realizat progrese în această di
recție.

Reprezentantul Mongoliei, T. 
Puntasgnorov, a subliniat că Na
țiunile Unite au datoria de a 
facilita ajungerea la o soluție 
politică a conflictului din Ori
entul Apropiat, în conformitate 
cu rezoluțiile pertinente ale 
Consiliului de Securitate, adică 
prin garantarea existenței li
bere și independente a tuturor 
statelor din zonă. Vorbitorul a 
accentuat necesitatea reluării 
negocierilor de pace de la Ge
neva. cu participarea reprezen
tanților Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei.

Ambasadorul R.P. Chineze Ia 
Națiunile Unite, Huang Hua, a 
salutat prezența la dezbaterile 
din plenara Adunării Generale a 
reprezentanților legitimi ai 
poporului palestinian și a apre
ciat hotărîrea O.N.U. de a-i in
vita drept o decizie de însem
nătate istorică. Vorbitorul a 
declarat că poporul chinez spri
jină total poporul palestinian 
în eforturile sale de a-și redo- 
bindi drepturile naționale și se 
pronunță pentru retragerea tu
turor trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate prin 
războiul din 1967.

APELUL LUI
KURT WALDHEIM

într-o declarație publicată 
marți la sediul O.N.U. din New 
York, secretarul general al Na
țiunilor Unite. Kurt Waldheim, 
a avertizat împotriva reluării 
ostilităților militare din Orien
tul Apropiat și a chemat la du
blarea eforturilor pentru găsirea 
unei soluții politice a conflic
tului. Un nou război — a arătat 
secretarul general — ar fi mult 
mai devastator ca cele prece
dente și va prezenta pericole 
imense pentru pacea și secu
ritatea internațională.

„Fac apel la toate guvernele 
statelor interesate, a adăugat 
secretarul general, să-și dubleze 
eforturile pentru a se face un 
progres spre negocierea unui a- 
cord. De asemenea, apelez la 
ele să coopereze cu Națiunile 
Unite și să sprijine mecanismul 
de menținere a păcii care asi
gură calmul și încetarea focu
lui, care sînt esențiale pentru 
asigurarea cursului spre nego
cieri".

IN COMITETUL PENTRU 
PROBLEME POLITICE 

Șl DE SECURITATE
Comitetul pentru probleme po

litice și de securitate al Adunării 
Generale a adoptat, prin con
sens, un proiect de rezoluție prin 
care se cere tuturor statelor să 
depună noi eforturi în direcția 
încheierii unui acord internațio
nal asupra interzicerii efective a 
perfecționării, fabricării și stocă
rii oricărui fel de arme chimice 
și asupra distrugerii acestora.

Principalul organism al Adună
rii Generale a adoptat, apoi, cu 
88 de voturi favorabile, 21 ab
țineri și nici un vot contra, un 
proiect de rezoluție inițiat de 
delegația Mexicului, prin care 
se cere părților angajate în ne
gocierile S.A.L.T. să lărgească 
aria acestora, și să-și intensifice 
eforturile pentru ajungerea la un 
acord asupra unor limitări calL 
tative importante și reduceri 
substanțiale a sistemelor de arme 
nucleare. Totodată, rezoluția 
cere statelor angajate în aceste 
negocieri să raporteze O.N.U. 
asupra rezultatelor la care au 
ajuns.

R.P.D. Coreeană : Vedere de la Uzina de mașini-unelte din 
Kuseung

Premierul Franței l-a primit pe 
ministrul apărării naționale al României

Primul ministru al Franței, 
Jacques Chirac, l-a primit, 
marți după-amiază, Ia Palatul 
Matignon, pe general de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale al României.

In cursul întrevederii, minis
trul român a rugat pe șeful gu
vernului francez să transmită, 
din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un călduros 
mesaj de salut președintelui 
Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing.

Asigurînd că va transmite 
mesajul, șeful guvernului fran
cez a rugat pe interlocutorul 
său să fie interpretul sentimen
telor sale și ale președintelui 
Franței de prietenie și simpa
tie față de șeful statului român, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
față de guvernul și poporul ro
mân.

Primul ministru Jacques Chi
rac a subliniat dorința sinceră 
a guvernului francez de a con

S
ă institui un con
gres dedicat „tu
rismului de masă" 
într-o țară a „tu
rismului de lux" e, 
trebuie să recu
noaștem, un act de îndrăzneală, 

cum îndrăznețe sint toate acte
le ce revoluționează gindirile în
țepenite. Nu jur că evenimen
tul a fost conceput să deruteze, 
să intrige, să aprindă spiritele, 
insă realitatea goală-goluță asta 
spune: poftiți, discutați despre 
vacanțele mulțimilor în chiar 
pantheonul de plăceri și huzur 
al celor puțini cu bani mulți. Pe 
acest cîmp magnetic (conștienti
zat ori ba) sosesc Ia Lisabona 
cei două sute de ziariști și scrii
tori din trei continente să rea
lizeze o dezbatere profesională. 
Sub semnul acestui paradox de
butează călătoria mea în Por
tugalia.

Cum paradoxurile sint, în 
dese cazuri, chiar piinea omului 
de artă în calea spre adevăr, am 
plonjat în descrisa realitate ca 
săritorul în ocean de la Aca
pulco (ignorind stinci, virtejuri, 
neștiute adîncimi, posibili re
chini. spumegoasa prăpastie). 
Opiniile exprimate au fost cele 
mai diverse și contradictorii, ca 
într-un golf străbătut de cu- 
renți imprevizibili. Turismul de 
masă esle o realitate copleșitoa
re, ireversibilă a lumii de azi 
și a celei de mîine, drept care 
— vrem, nu vrem — merită stu
diu, rigori și deliberata noastră 
atenție, au fost de părere ma
joritatea preopinenților care 
s-au exprimat în congres. Nu 
au lipsit alte voci, care au co
lorat și întreținut temperatura 
polemică a dezbaterii, precum 
că : turismul in grup este des- 
pcrsonalizant și stereotip, că tre
buie boicotat pentru natura sa 
chipurile „aculturală și anti
umană", că esența actului de tu
rism rămine exclusiv individuală, 
incit voiajul sau vacanța trebuie 
să fie unice și nepereche ori, 
dimpotrivă, larga afirmare a 
virtuților educative ale actului 
de turism, important factor de 
cunoaștere și apropiere, mijloc 
de armonizare și instruire a ma
rilor colectivități. Acest din 
urmă postulat guvernează, se în
țelege, și poziția noastră, care 
eonține argumentări și destule 
valențe deschise in confruntarea 
cu alte opinii. Dar nu sinteza 
colocviului vreau s-o relev, pe 
cît contradicția dintre fondul și 
forma evenimentului dat, ma
terializată în nedumerirea ce 
planează tot timpul asupra spi
ritelor noastre: să dezvolți teo
rii despre turismul mulțimilor 
în țara hotelurilor cu cinci stele!

Hotelul Altis. in care locu
iesc congresmanii. face parte din 
această faună aristocratică. Ex
teriorul edificiului hotelier nu 
spune prea mult: interioarele 
insă răspund tuturor exigențelor 
și comodităților, sînt ireproșabi
le sub raportul funcționalității, 
bunului gust, calității instalații
lor și al modernității gen „der
nier crie" (deși nu face parte 
dintre cele mai luxoase din Li
sabona). Cum e acest hotel de 
cinci stele? Zeci de hectare de 
mochetă în cele mai variate ape 
și jocuri coloristice, instalații de 
aer condițional în toate încăpe
rile, telefon inclusiv în baie, săli 
de recepție, cluburi, săli de jocuri 
(sute de oameni stau la bridge și 
„pietre" toată noaptea în încă
perile de la subsol), restauran
tele sînt orientate spre pereții 
de cristal, care ii plasează pe 
consumatori în peisajul ambien
tal al Lisabonei, creînd senzația 
că șe află pe puntea unui trans
atlantic. Fonia restaurantului 
este fără cusur: cuvintele tale, 
ori cît de tare ar fi fost emise, 
nu depășesc distanța de doi-trei 
metri, doar pentru uzul compa

tribui la dezvoltarea pe multi
ple planuri a relațiilor româno- 
franceze.

Convorbiri 
româno-sovietice

MARȚI au început la Mos
cova convorbirile între tovară
șul Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președinte
le Comitetului de Stat al Planifi
cării. Sînt examinate probleme 
privind dezvoltarea colaborării 
economice dintre România și 
Uniunea Sovietică pe perioada 
1976—1980.

nionilor și al ospătărimii; din
colo de această arie, cuvintele 
tale mor iremediabil, înghițite, 
sorbite, îngurgitate de o materie 
spongios-înfometată care dra
pează suprafețele acestui mediu 
unde trebuie să fie tihnă și cli
mat de intimitate, Ia care cola
borează și covoarele cu țesătu
ră rară sau foarte rară, de un 
lat de mină grosime, care beau 
zgomotele încălțămintei, in timp 
ce pereții, cu lambriuri și plafo
nul cu guri de aer proaspăt, sînt 
drapați cu materii antifonice, 
vată de sticlă, felurite tipuri de 
iască chimică, ce curăță ambian
țele, le fac sane, sterile, lăsînd 

T ROI A însemnări de POP SIMION

să strălucească Măria Sa Clien
tul, cu habitudinile lui, cu in
contestabila lui calitate de rege 
al așezămintului de inaltă ospe- 
ție, care este un hotel portughez 
de cinci stele. în rest, frenezia 
cristalelor și a oțelurilor umani
zate, scări spiralate, fuga sus- 
jos a ascensoarelor ultrasilen- 
țioaSe în interiorul cărora curge 
tot timpul o muzică pianisimă, 
foșnetul mătăsos al respirației 
Atlanticului, adus în edificiul- 
fagure de către automatele de 
aire acondicionado. baletul mol
com al personalului de serviciu 
(recepționeri, portari, liftieri, 
bagajiști, acompanianți, oameni 
de jocuri, comisionari, chelneri 
de etaj, ospătari de rangul întîi, 
de rangul doi. picoli, maître 
d’hotcl. majordomi ș.a.m.d.), 
orga de ape a băilor, bateriile 
strălucitoare, sclipătul de oglinzi, 
discretul parfum pe care il 
pulverizează zilnic subretele, 
tihna princiară și stop! ca să 
întreb și să mă întreb: acesta e 
turismul de masă? Desigur că 
nu. Nedumerirea mea avea să 
se atenueze, să se topească trep
tat în împrejurările pe care, 
iată, Ie evoc.

într-o bună zi plecăm la Tro- 
ia, peninsulă cu rezonanțe hclle- 
nice, pînă mai ieri teritoriu pus

Delegația parlamentară ro
mână condusă de Nicolae Gio- 
san, președintele M.A.N., care 
întreprinde o vizită oficială în 
Indonezia, a fost primită de 
președintele Indoneziei, genera
lul Suharto. Cu acest prilej, pre
ședintele M.A.N. a transmis șe
fului statului indonezian, din 
partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un me
saj de salut și urări de sănă
tate și fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul in
donezian. La rindul său, pre
ședintele Suharto. mulțumind 
pentru mesajul primit, a trans
mis urări de fericire și sănătate 
personală președintelui Nicolae 
Ceaușescu, precum și de pros
peritate pentru poporul român.

Rezultatele alegerilor administrative 
din Italia:

0 nouă deplasare spre stingă a corpului 
electoral

Aproximativ 1.5 mili
oane de alegători au fost 
chemați, duminică și luni. 
Ia urne pentru reînnoirea 
consiliilor comunale din 
521 de localități din dife
rite regiuni ale Italiei. 
Rezultatele alegerilor in
dică o nouă deplasare 
spre stingă a corpului e- 
lectoral, întărind tendin
ța manifestată pregnant 
in acest an, atît cu pri
lejul referendumului a- 
supra divorțului, cit și al 
alegerilor regionale din 
Sardinia.

Partidul Comunist Italian și 
celelalte forțe de stingă au cîș- 
tigat voturi în aproape toata 
localitățile în care au fost orga
nizate alegeri, înregistrind un 
procentaj superior nu numai fa
ță de precedentele alegeri lo
cale, dar și în raport cu consul
tarea generală din 1972. în 
Trento-Alto Adige, P.C.I. aproa • 
pe și-a dublat forța -sa în ra
port cu alegerile comunale din 
1969. obținind mai mult de 6 
la sută noi voturi la Bolzano și 
inregistrînd, de asemenea, im
portante succese la Avelino. 
Isernia, Frosinone și in nume

tiu, cu vegetație deșertică și fur
tuni de nisip. E o limbă de pă- 
mint care se află la 40 de kilo
metri de Lisabona, în direcția 
sud-est, flancată în dreapta de 
rîul Sado, care face golf la pi
cioarele orașului Setubal, iar în 
stingă de magnanimia Atlanti
cului, către care își desfășoară, 
dealtmînteri, plaja pe o lungime 
de 32 de kilometri. Patru nave- 
delfin, hidrobuze ultrarapide 
(niște hovereraft-uri care zboa
ră pe apă în cel mai strict în
țeles al cuvîntului) ne duc de 
la Setubal Ia Troia, traversînd 
golful în numai cinci minute. 
Cum e Troia, în care pătrundem 

fără vreun cal troian: imperiu 
argintiu, cu nisip fin (ca la Ma
maia și Varadero, în Cuba) în- 
vălurat in lungi gulere, din care 
țîșnesc flăcările verzi ale vege
tației pitice, sub un soare to
rid, care curge ca untdelemnul 
și mierea pe teritoriul lunguieț, 
înfipt ca un stilet în coala al
bastră a orizontului, Ia confluen
ța cerului cu oceanul, unde joa
că Fata Morgana unui ținut qua- 
siselenar. Asta e Troia, dome
niu de 250 hectare, care își aro
gă dreptul de a deveni „capi
tala turismului de mîine" al 
Portugaliei. La ora de față este 
un șantier deschis, limpede con
turat pentru ceea ce va să de
vină în 1978, an in care acest 
complex de odihnă și vacanță 
va fi incheiat. El va cuprinde, 
conform previziunilor, o supra
față construită de aproape un 
milion de metri pătrați. insu- 
mind toate utilitățile (hoteluri 
și moteluri, peste 23 000 de pa
turi, restaurante, un self-service 
cu o capacitate de 2 000 de me
niuri pe oră, locuri de divertis
ment, piscine, cluburi de golf, 
magazine, centru de recreație 
pentru copii, port nautic, hipo
drom etc.). O mențiune demnă 
de interes: pentru a evita po
luarea, în incinta complexului

Delegația a fost primită, de 
asemenea, și a avut convorbiri 
la conducerea Parlamentului 
indonezian, de Adam Malik, 
ministrul afacerilor externe, 
Widjojo Nitisastro, președin
tele Comitetului de planificare, 
precum și de conducerea mu
nicipalității orașului Djakarta. 
La aceste întrevederi, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de cordialitate, a fost pre
zent ambasadorul român în 
Indonezia, Theodor Dițulescu.

Președintele Parlamentului in
donezian, Idham Chalid, a ofe
rit un dineu, la care au parti
cipat vicepreședinții Parlamen
tului, președinții comisiilor 
parlamentare, precum și con
ducerea Comitetului interparla
mentar indonezian.

roase alte centre mai mici. Spo
ruri importante de locuri au ob
ținut și socialiștii, care au înre
gistrat o medie de circa 5—B 
procente in plus. Partidul De- 
mocrat-Cpeștin a suferit înfrin- 
geri in numeroase localități și 
în special in Trentino, unde, 
după 30 de ani. a pierdut ma
joritatea absolută. înfrîngeri se
rioase au înregistrat candidați! 
reprezentind grupuri politice de 
dreapta — liberalii și neofasciș
tii — care au pierdut voturi în 
aproape toate comunele.

într-o declarație publicată în 
ziarul „L’Unita", secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Italian, Enrico Berlinguer, a ară
tat că rezultatele alegerilor ad
ministrative dezmint politica și 
tendința acelor forțe care au 
acționat și acționează plecind 
de la presupunerea că opinia 
publică se deplasează spre 
dreapta. Rezultatele Confirmă, in 
schimb, că opiniile .alegătorilor 
continuă să se deplaseze spre 
stingă, întrucât- înțeleg bine 
că gravitatea problemelor eco
nomice și sociale, a ordinii și 
securității democratice solicită o 
politică de reînnoire, care im
pune o solidaritate între toate 
forțele populare și democratice.

Troia va fi autorizată doar cir
culația cu vehicule electrice 
puse la indemina oaspeților. Se 
configurează astfel o veritabilă 
„Mecca a vacanțelor" pentru 
toate gusturile și toate pungile, 
după cum o recomandă Torral- 
ta, societatea care construiește și 
valorifică stabilimentele acestui 
complex. Torralta este, pare-se, 
cel mai puternic organism de 
turism din Portugalia, care be
neficiază de acel „boom turis
tic" de care se vorbește în Eu
ropa occidentală. însumind 
10 000 de salariați, din care 3 000 
sînt constructori, corporația e 
concepută pe acțiuni și se auto

intitulează — din rațiuni lesne 
de înțeles — „club internațional 
de turism", inglobind astfel toți 
termenii ecuației: investiții-con- 
strucții-exploatare-beneficiu net- 
reproducție. Troia este doar unul 
din cîmpurile de acțiune ale so
cietății; Torralta este puternic 
implantată in sudul țării, în dis
trictul Algarve, considerată 
drept Riviera portugheză (des
pre care vom vorbi in însemnă
rile viitoare).

Sint interesante și demne de 
luat în seamă acele poziții por
tugheze prudente, lucide și rea
liste, care atrag atenția asupra 
pericolului voluntarismului și a- 
venturii privind promovarea ne- 
judicioasă a turismului, ca flux 
unilateral din străinătate spre 
țara primitoare (cum e, în bună 
măsură, cazul Portugaliei), date 
fiind resursele naturale limita
te la produse de bază precum 
piinea, laptele, carnea, legume
le. fructele. Pe bună dreptate își 
cîștigă tot mai mare prețuire de
viza: „Vacanțe portugheze pen
tru portughezi!", orientare cu 
substrat politic, în limitele drep
tății sociale, fidelă procesului de 
libertate și democrație care are 
loc. Cu alte cuvinte, se sugerea
ză — pe de o parte — ponde- 
rațiune și echilibru economic

Manifestări 
consacrate celui de al 
Xl-lea Congres al P.C.R.
• VARȘOVIA. în cadrul manifestărilor organizate în Polonia 

in preajma celui de-al XI-Iea Congres al Partidului Comunist 
Român, la Varșovia a avut loc vernisajul expoziției „Realizările 
poporului român sub conducerea P.C.R.". La vernisaj au fost 
prezenți activiști de partid și de stat ai municipiului Varșovia, 
precum și un numeros public.

A fost, de asemenea, de față, ambasadorul României la Var
șovia, Aurel Duca.
• PRAGA. Sub semnul manifestărilor consacrate celui de-al 

Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român, Ia Bratislava a 
fost inaugurată „Expoziția de grafică românească". La vernisa
jul expoziției, care reunește lucrări aparținind unor reprezen
tativi artiști plastici români contemporani, au participat repre
zentanți ai vieții culturale slovace, șefi ai oficiilor consulare, 
precum și consulul general al României la Bratislava, Carol 
Cozma.
• PARIS. în cadrul manifestărilor care au loc în Franța in 

intimpinarea celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R., la Nanterre 
s-a deschis o expoziție fotografică consacrată realizărilor po
porului nostru în ultimii 30 de ani.

Cu același prilej, în oraș s-au desfășurat „Zilele filmului ro
mânesc", în cadrul cărora au fost prezentate creații recente ale 
cinematografiei românești. .

în localitatea La Fleche a avut loc vernisajul unei expoziții 
consacrate vieții cultural-artistice din țara noastră.
• HELSINKI. între acțiunile care marchează sărbătorirea în 

Finlanda a celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R, ambasadorul 
României la Helsinki, Constantin Vlad, a avut o intîlnire cu 
corpul profesoral și studenții Institutului de partid „Sirola 
Opsto" al P. C. Finlandez, în cadrul căreia a prezentat pe larg 
succesele obținute de poporul român în anii construcției so
cialismului, sub conducerea Partidulni Comunist Român, pers
pectivele de dezvoltare economică și socială a țării noastre, 
așa cum sînt prefigurate în proiectele documentelor Congre
sului al Xl-lea.

în cadrul manifestărilor culturale organizate în Finlanda în 
intimpinarea Congresului al Xl-lea al P.C.R., în clădirea bi
bliotecii municipale din orașul Kuopio — important centru eco
nomic și cultural din zona centrală a Finlandei — a fost des- i 
chisă o expoziție de cărți și discuri românești. Sint prezentate 
aproximativ 350 de lucrări cu caracter social-politic, de beletris- 
tică și din domeniile istoriei, geografiei, științelor tehnice, artei'; 
și culturii.

Un loc aparte între exponate îl ocupă operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, traduse atît în limbi de circulație internațio- 
nală, cit și în limba finlandeză.

La vernisaj a luat cuvintul primarul orașului Kuopio. Juhani 
Koskinen, care a evocat dezvoltarea ascendentă și pozitivă, pe 
multiple planuri, a raporturilor româno-finlandeze.
• OSLO. Sub auspiciile Asociației de prietenie Norvegia- 

România a avut loc recent, la Casa de cultură Toyen, din Oslo, 
o seară culturală românească organizată in cinstea celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român. în cadrul ma
nifestării, doamna Astrid Hjcrtenaes Andersen, președinta aso
ciației, și Emanoil Zeides, însărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Oslo, au prezentat expuneri despre relațiile dintre 
România și Norvegia, iar Borre Qvamme, directorul. Clubului 
internațional de dansuri populare, a vorbit despre cîntecul și 
dansul românesc popular și locul folclorului românesc în Eu
ropa, Au urmat dansuri populare românești, recitări de versuri 
românești contemporane în traducere norvegiană și filmul 
„România țara mea".

La manifestare au participat membri ai Asociației de priete
nie Norvegia-România, membri ai corpului diplomatic, cadre 
didactice universitare.

privind dezvoltarea fără limite 
a „turismului de lux", care pre
supune costisitoare importuri de 
bunuri, sacrificii valutare, și se 
recomandă — pe de altă parte
— dezvoltarea turismului intern, 
în proporții de masă, străin exi
gențelor capricioase, puțind fi 
satisfăcut prin produse natura
le autohtone, cu investiții eco
nomice moderate.

Un argument practic privind 
cea de a doua soluție, s-a ivit 
in cursul aceleiași zile, prin vi
zita mea la Centrul de Vacanță 
de la Costa da Caparica, patro
nat de I’undațăo Nacional para 
a Alegria no Trabalho (Funda
ția Națională pentru Bucuria 
Muncii). Mai întîi două vorbe 
despre Costa da Caparica: este 
un sat de vacanță conceput a- 
nume pentru uzul celor ce mun
cesc cu brațele (constructori, fe
roviari, pescari, agricultori) la 
prețuri coborite, accesibile oa
menilor cu salarii mici. Stațiu
nea e situată pe țărmul Atlanti
cului, Ia jumătatea distanței din
tre Lisabona și orașul Setubal, 
intr-un peisaj cu eucalipți, pini, 
măslini și citrice, teritoriu bine 
irigat de briza oceanică, copleșit 
de o liniște de început de lume. 
Instalațiile de odihnă și diver
tisment sînt gindite anume pen
tru o viață de tabără, în care 
vacanța colectivităților se desfă
șoară in comun, prin concursul 
tuturor inițiativelor. Diverse a- 
mănunte ale vieții de la Costa 
da Caparica, fac lesne deducti
bile intențiile și orientările vii
toare ale acestei Fundații: pro
movarea, printr-o multitudine de 
mijloace, a vacanțelor muncito
rești de maximă eficiență și uti
litate, cu minimă cheltuială, a- 
sigurmdu-se condiții de odihnă 
și recreere cît mai diverse, pen
tru o bună sănătate a muncito
rilor cu brațele, pentru dezvol
tarea fizică, intelectuală și mo
rală a acestora, printr-un an
samblu de preocupări care îm
bină utilul cu plăcutul. Centrele 
de Vacanță constituie doar una 
din fațetele activității F.N.A.T., 
care funcționează și ca agenție 
de turism, cu întinsă rețea de 
călătorii in țară și străinătate, 
cu programe de conferințe, spec
tacole, manifestări cultural-spor
tive; pe scurt, un turism social- 
cultural, destinat emancipării 
celor mulți. Se contracarează ast
fel și se așează într-o altă per
spectivă economico-socială „tu
rismul de lux" portughez, pînă 
mai ieri unilateral și preponde
rent (dacă nu exclusivist). îmi 
confrunt aceste impresii discu- 
tînd cu dr. Fernando Morqira 
Ribeiro, președintele amintitei 
Fundații, care ne invită la un 
„dejun tipic F.N.A.T.", sub co
pertinele cantinei de 2 009 de 
locuri a Centrului de Vacanță, 
alături de muncitorii aflați în 
concediu de odihnă. Masa de
butează cu „caldo verde" (cre
mă de cartofi, cu verdețuri de 
tot felul), felii de „broa“ (citeș
te broua), pline de porumb, după 
care urinează mîncarea țărăneas
că de Alentejo (district din su
dul țării), cartofi prăjiți, carne 
de porc, scoici, măsline, lămiie, 
ca masa să se încheie cu o pră
jitură de casă și vin lejer, un 
molan de terasă. Tot ce am vă
zut și am înțeles in ziua aceea 
la Costa da Caparica e însem
nat în emblema F.N.A.T., pe 
care mi-o transmite — sub for
ma unei insigne prinsă la rever
— președintele Ribeiro: o pano
plie heraldică, conținind (nu 
arme) roata dințată, un cimp 
verde, fructele pămintului și co
coșul cintind într-un răsărit de 
soare, vestind o mult promiță
toare dimineață. E stema care 
prefigurează mișcarea „Turis
mul Majorității", una din orien
tările promovate de Portugalia 
revoluționară.

pe scurt
• REPREZENTANȚA de la 

Kinshasa a Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolei a dat 
publicității o declarație prin 
care dezminte că F.N.L.A. ar 
fi dat ordin de reluare a ope
rațiunilor militare în Angola. 
In comunicatul dat publicității 
se relevă că nu există nici un 
semn de reluare a ostilităților 
din partea trupelor portugheze 
și, de aceea, F.N.L.A. respectă 
acordul de încetare a focului.

• LA ÎNCHEIEREA lucrărilor 
primului Congres al Partidului 
Socialist al Muncitorilor din Fin
landa — desfășurate intr-o lo
calitate din apropiere de Hel
sinki — participants au adop
tat programul partidului, o de
clarație în problemele interna
ționale, precum și o serie de do
cumente referitoare la sarcinile 
P.S.M. în perioada următoare.

Deschiderea sesiunii 
G.A.T.T.
• LA GENEVA s-a deschis 

marți a XXX-a sesiune a păr
ților contractante Ia Acordul 
General pentru Tarife și Co
merț — GATT. România este 
reprezentată la reuniune de o 
delegație condusă de Mircea 
Petrescu, ministru consilier la 
misiunea permanentă a țării 
noastre de la Geneva.

Numărul total al muncito
rilor concediați anul acesta 
de „marea troică" — con
cernele americane de auto
mobile „General Motors", 
„Chrysler" și „Ford" — de
pășește 90 000. Această cifră 
s-ar putea dubla în luna de
cembrie, in cazul în care 
compania „Chrysler" își va 
menține hotărirea de a în
chide toate fabricile sale de 
asamblare, ca urmare a 
stocurilor de automobile ră
mase nevindute. în acest 
caz, numai această corpora
ție va concedia peste o sută 
de mii de muncitori.

Mesajul președintelui 
S.U.A.

• ÎN MESAJUL adresat Con
gresului cu prilejul deschiderii 
lucrărilor sesiunii de toamnă, 
președintele S.U.A., Gerald 
Ford, le-a cerut deputaților să 
sprijine măsurile economice ale 
administrației. în mesaj se face, 
de asemenea, apel la membrii 
Congresului, pentru accelerarea 
confirmării lui Nelson «Rocke
feller în funcția de vicepre
ședinte al S.U.A. și adoptarea 
noii legi privind comerțul ex
terior, pe care președintele o 
consideră „absolut esențială 
pentru economia americană".

• MINERII din industria car
boniferă a Marii Britanii au 
respins o propunere a Direcției 
Naționale a industriei carboni
fere privind introducerea unui 
nou sistem de retribuție a mun
cii. 61 la sută din cei peste 
209 000 de mineri au sprijinit 
poziția conducerii sindicatului 
național de ramură, care s-a 
pronunțat împotriva noului sis
tem, considerîndu-1 de natură 
să defavorizeze anumite cate
gorii de muncitori.

pe scurt
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