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Un moment cu profunde semnificații pentru dezvoltarea agriculturii noastre

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a examinat ieri, într-o vizită de lucru 
în județul Argeș, căile de sporire a eficienței 

in pomicultură și viticultură
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
'ș examinat, miercuri, la fața locului, in județul Argeș, căile și di

recțiile de dezvoltare a unui important sector al agriculturii 
noastre - pomicultura, precum și unele aspecte actuale ale mo
dernizării in viticultură. începută la ferma agricolă de stat Băli- 
lești și continuată la Institutul de cercetări din Mărâcineni, dis
cuția a cuprins in sfera ei probleme care vizează creșterea și 
îmbunătățirea producției de fructe a țârii. Indicațiile și reco
mandările formulate de secretarul general al partidului, con
cluziile desprinse cu prilejul acestei intilniri de lucru vor sta la 
baza programului național de dezvoltare viitoare a pomiculturii 
românești.

La această analiză au partici
pat tovarășii Manea Mănes- 
cu, Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Ion Dincă. prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., Ion 
Ceaușescu. adjunct al ministru
lui agriculturii și industriei a- 
limentare. precum și conducă
tori ai unor centrale de profil, 
directori de trusturi județene 
I.A.S. și ai unor institute de 
cercetări și întreprinderi agri
cole de stat, alți specialiști.

Ministrul agriculturii împreu
nă cu ceilalți specialiști au re
levat concepția de organizare a 
livezilor, au prezentat tehno
logiile noi folosite și rezulta
tele obținute. Ei au arătat că, în 
ultimii ani, în pomicultură s-a 
pus accentul pe cultura inten
sivă și că, în momentul de față, 
s-a trecut experimental la cea 
superintensivă, metode moderne 
ce-șt dovedesc pe deplin efi
cienta în condițiile țării noastre.

Vjzitînd citeva livezi unde 
pomii sînt încărcați de rod. to
varășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază eforturile și realizările 
specialiștilor în planul creșterii 
producției și al calității, și re
comandă extinderea culturilor 
intensive și superintensive in 
toate zonele pomicole ale țării 
unde condițiile naturale permit 
acest lucru. Se remarcă, toto- 
'dătă. că încă nu s-a ajuns la o 
densitate corespunzătoare a po
milor, existînd în acest sens 
largi posibilități ce se cer valo
rificate pe deplin începînd din 
anul viitor. Rezolvînd această 
problemă — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vom crea 
condiții pentru dublarea produc
ției pomicole în următorii ani, 
în primul rînd pe terenurile e- 
xistente, fără a se mări supra
fața ocupată cu livezi în țara 
noastră.

Secretarul general al partidu
lui, analizînd programul dezvol
tării producției pomicole în vi
itor. a indicat să se acționeze 
în direcția concentrării planta
țiilor de pomi fructiferi în zona 
colinară. pe terenuri care nu pot 
fi folosite pentru culturi de 
cimp, unde se impune exe
cutarea de operațiuni de tera- 
sare și taluzar? în vederea asi
gurării unor condiții propice 
dezvoltării acestui , important 
sector agricol și mecanizării lu
crărilor. S-a arătat că, în acest 
domeniu, este deosebit de util să

(Continuare în pas. a IlI-a)

se folosească experiența din 
viticultură a culturilor pe pante 
și terase.

Legat de această orientare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a su
bliniat că dezvoltarea pomicul
turii in zona colinară creează 
posibilitatea redării către agri
cultură a întinse suprafețe de 
teren de la șes și pe văi, care 
vor putea fi cultivate în viitor 
cu grîu și porumb. Este necesar 
— a arătat secretarul general al 
partidului — ca pomicultorii să 
acționeze permanent pentru gos
podărirea cu înalt simț de răs
pundere a pămîntului.

In acest spirit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să fie 
revăzut întregul patrimoniu po
micol al țării întocmindu-se în 
mod concret programe pentru

TINERII ÎNTiMPINĂ CONGRESUL AL X-LEft AL U.T.C.
SI CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.
• _ ** ____ __________

VASLUI :

Primiri la tovarășul

Nicolae Ceaușescu
• Participanții la lucrările Consfătuirii miniștrilor 

culturii din țări socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, la 24 septembrie, pe par
ticipanții la lucrările Consfătui
rii miniștrilor culturii din țări 
socialiste, care iși desfășoară 
lucrările la București.

Au luat parte Ludmila Jiv- 
kova, președintele Comitetului 
pentru Artă și Cultură din R.P. 
Bulgaria. Miroslav Valek, mem
bru al C.C. al P.C.C.. membru 
al Prezidiului C.C. al Partidului. 
Comunist din Slovacia, ministrul 
culturii din R.S. Slovacă, Felix 
Sautie, vicepreședinte al Con
siliului Național al Culturii din 
Cuba. Hans Joachim Hoffmann, 
ministrul culturii din R.D. Ger
mană, Togtin Namsrai, membru 
supleant al C.C. al P.P.R.M., 
ministrul culturii din R.P. Mon
golă, Jozef Tejchma. membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
culturii și artei al R.P. Polone, 
Laszlo Orban, membru al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul culturii 
din R.P. Ungară. Piotr Demicev, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul culturii din U.R.S.S., și 
Hoang Minh Giam. ministrul 
culturii din R.D. Vietnam.

La primire au luat parte to
varășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Ștefan An
drei. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii s-a re
levat că in cadrul Consfătuirii 
miniștrilor culturii a avut Ioc 
un schimb fructuos de informa
ții. experiență și opinii privind 
activitatea de educație socialistă 
a maselor prin intermediul cul
turii, cerințele mereu sporite ce 
se pun in acest domeniu pentru 
formarea omului nou. S-a ară
tat. de asemenea, că în cadrul 
Consfătuirii a fost subliniată 
necesitatea dezvoltării, in lumi
na documentelor adoptate de 
Conferința general europeană, a 
relațiilor culturale cu toate sta
tele. fără deosebire de orinduire 
socială, a intensificării circula
ției valorilor artei și culturii so
cialiste în întreaga lume pentru 
promovarea ideilor nobile ale

egalității, respectului reciproc și' 
prieteniei între popoare, ale 
destinderii, colaborării și păcii.

S-a evidențiat, totodată, fap
tul că la Consfătuire, miniștrii 
culturii au exprimat solidarita
tea activă cu poporul vietnamez, 
cu eforturile sale pentru recon- 
srucția pașnică a țării, cu lupta 
sa pentru progres economic și 
social.

în cursul întrevederii s-a 
subliniat faptul că lucrările 
Consfătuirii se desfășoară într-o 
atmosferă de cordialitate, de în
țelegere reciprocă, de caldă 
prietenie, tovărășească, contri
buind la dezvoltarea colaborării 
între țările participante, la dez
voltarea prieteniei între toate 
țările socialiste.

Salutîndu-i pe oaspeți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat satisfacția conducerii de 
partid pentru întrunirea miniș
trilor culturii din unele țări so
cialiste, pentru realizarea în ca
drul consfătuirii a unui schimb 
de vederi, în spirit socialist, a- 
supra problemelor dezvoltării 
artei si culturii. Aceste schim
buri de păreri — a spus secre
tarul general al partidului nos
tru — vor fi utile pentru acti
vitatea fiecăreia din țările noas
tre, vor contribui Ia întărirea 
prieteniei și solidarității între 
popoarele noastre.

Preocupările partidului nos
tru în acest domeniu izvorăsc 
din hotărîrile plenarei din no
iembrie 1971 și ale Congresului 
al XI-lea.

în cadrul activității generale 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, punînd 
pe primul plan dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de pro
ducție, ne preocupăm totodată, 
de formarea omului nou. de 
dezvoltarea cunoștințelor sale, 
punînd la baza educației sale 
concepția revoluționară, mate- 
rialist-dialectică, despre lume 
și viață.. In general sîntem sa- 
tisfăcuți — ca să nu spun mul
țumiți — de felul cum se des
fășoară această activitate. Pen
tru a fi mulțumiți trebuie să 
realizăm prevederile programu
lui adoptat acum un an de 
Congresul partidului și princi
piile eticii și echității socialiste; 
aceasta necesită insă, fără îndo
ială. timp mai îndelungat. Fie
care dintre dumneavoastră știți 
bine că problemele educației 
sînt strîns legate de dezvolta
rea forțelor de producție. de 
lărgirea cunoștințelor generale 
ale maselor populare, de activi

tatea de învățămint. de promo
varea științei în. toate dome
niile, activitatea cultural-educa- 
tivă. artistică. constituind o 
parte a acestui complex larg 
de factori care contribuie la e- 
ducația omului nou. Noi in 
acest context privim rolul cul
turii în formarea conștiinței so
cialiste a poporului. Punem un 
mare accent pe învățămint pen
tru că, pină la urmă, baza for- 
mării omului nou o constituie 
învățămîntul. Aproape o pă
trime din viață, omul o 
petrece in școală. De aceea 
acordăm un mare rol șco
lii. ca factor principal de edu
cație și formare a tineretului, 
a omului nou. N-aș putea spu
ne că sîntem pe deplin mulțu
miți cu ceea ce realizăm în 
acest sector, dar am inițiat un 
curs ferm de angajare a școlii 
în educația și formarea tinere
tului în spiritul concepției revo
luționare despre lume. Pornim 
de la faptul că fiecare profesor, 
fiecare învățător trebuie să fie 
un activist și un propagandist 
al concepției revoluționare. Sar
cina pe care le-am încredințat-o 
este nu numai de a preda o 
disciplină sau alta, ci și de a 
avea un rol activ în educația 
revoluționară, marxist-leninistă 
a tineretului, pornind de la ne
cesitatea legării strînse a edu
cației. a învățămîntului cu pro
ducția, cu viața. în același spi
rit concepem și activitatea Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste. Sigur în această activi
tate sînt și lucruri bune și lu
cruri negative. Am vrea o lite
ratură mai bună, deși nu avem 
de ce să ne plîngem. Literatura 
poate să joace însă un rol mai 
important în educația omului 
nou. Consiliul Culturii are toc
mai sarcina de a acționa în 
această direcție. Ne gîndim să 
pregătim o analiză a felului 
cum s-au înfăptuit hotărîrile 
plenarei din 1971, să organizăm 
chiar, la începutul anului viitor, 
un fel de congres al activiștilor 
din domeniul culturii, de Ia co
mune pină la cadrele superioa
re — citeva mii de oameni — 
în care să dezbatem probleme
le activității educative, măsurile 
ce urmează să fie luate în vii
tor.

Știu că ați dezbătut unele pro
bleme legate de Conferința ge- 
neral-europeană. Și la Helsinki 
am sintetizat, în citeva fraze,

(Continuare în pag. a V-a)

• Președintele părții americane în Consiliul economic 
româno-american, Milton Rozenthal

Președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
miercuri, pe Milton Rozenthal, 
președintele Consiliului de ad
ministrație al Companiei Engel
hardt Minerales and Chemical, 
președintele părții americane in 
Consiliul economic româno-ame
rican. care face o vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte Ion 
Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și Vasile Voloșe- 
niuc, președintele Băncii Româ
ne de Comerț.Exterior, președin
tele părții române in 'Consiliul 
economic româno-american.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asu

pra unor probleme privind pro
movarea colaborării și cooperă
rii economice româno-ameri- 
cane.

Cu deosebită satisfacție, s-a 
relevat că raporturile dintre 
România și S.U.A. cunosc o evo
luție ascendentă, subliniindu-se 
rolul hotărîtor ce l-au avut în 
acest sens contactele la cel mai 
înalt nivel, din ultimii ani, de 
la București. și Washington.

In timpul convorbirii s-a apre
ciat că. prin intrarea în vigoare 
a Acordului privind relațiile co
merciale dintre România și 
S.U.A. și acordarea clauzei na
țiunii celei mai favorizate, au 
fost puse baze echitabile, trai
nice și de lungă durată conlu
crării economice dintre cele două 
țări.

A fost evidențiat rolul impor
tant ce revine Comisiei econo
mice româno-americane in 
încurajarea și promovarea de 
noi acțiuni de cooperare econo
mică, industrială și tehnică in
tre întreprinderi românești și 
firme americane, inclusiv înfiin
țarea de societăți mixte de pro
ducție și comercializare. De am
bele părți s-a manifestat un in
teres deosebit pentru materiali
zarea posibilităților largi exis
tente în acest domeniu,. eviden- 
țiindu-se implicațiile pozitive pe 
care acestea le au în ansamblul 
relațiilor dintre , cele două țări, 
contribuind, totodată, la dezvol
tarea colaborării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

LOTRU

Angajamente pe măsura 
unor prestigioase tradiții

înscriindu-se ca un eveniment 
de o deosebită însemnătate în 
viața tinerilor constructori, con
ferința de dare de seamă și a- 
legeri a organizației U.T.C., 
T.C.H. Lotru a constituit un nou 
prilej de analiză exigentă a ac
tivității desfășurate pină acum, 
dar și de mobilizare a celor a- 
proape 2 000 de brigadieri la 
realizarea înainte de termen a 
sarcinilor economice ale Grupu
lui de șantiere, la o temeinică 
pregătire politică și profesională 
a fiecărui utecist. Conferința 
care a avut loc intr-un moment 
important prilejuit de împlinirea 
a cinci ani de la înființarea pe 
Lotru a Șantierului național de 
muncă patriotică al tineretului 
l-a desfășurat intr-un pronunțat

caracter de lucru, subliniat de 
numeroasele angajamente și ini
țiative propuse de tineri în cu- 
vîntul lor. Reținem dintre aces
tea, angajamentul tinerilor de pe 
șantierul Captări Sud care și-au 
propus să excaveze peste plan 
15 ml de galerie, să betoneze 
prin muncă patriotică 20 ml din 
tronsonul Luncavăț-Cerna. Alte 
angajamente au mai fost luate 
de tinerii din organizațiile 
U.T.C. ale șantierului Lotru a- 
val, atelierul mecanic și lotul 
Jidoaia.

La propunerea mai multor ti
neri, participanții la conferință

NICOLAE MILITARU
(Continuare in pag. a IlI-a)

LA FLOREȘTI

A început mon
tarea unui nou 

transformator
Prin montarea noului auto- 

transformator de 220 110 
kilowați, cu o putere de 
200 MVA, stația de transfor
mare Florești își va mări ca
pacitatea, creînd astfel po
sibilitatea distribuirii in mai 
bune condiții a energiei 
electrice în zona Clujului.

Gigantul agregat electric, 
în greutate de 120 tone, pro
dus ai întreprinderii „Elec- 
troputere" din Craiova, a

DUMITRU DUCA
(Continuare în pag. a 111-a)

CELE ȘASE SUTE 
DE TREPTE

SI URMĂTOARELE
In 1475, anul în care Stefan 

cel Mare înregistrează aici acea 
strălucită victorie, ce avea să 
devină subiect de legende, îm
potriva oștilor lui Solișnan Pașa, 
orașul nu împlinise decît o sută 
de ani ; o virstă, intr-adevăr, 
venerabilă pentru o viată de om 
insă prea puțin convingătoare 
pentru un ttrg, care, ața cum 
ne asigură cronicile, nu număra 
nici peste alte două sute de ani 
decit vreo patru sute de case și 
o mie de suflete în ele. Există 
insă evenimente care captează 
pentru multă vreme atentia is
toriei, impunîndu-se autoritar

în conștiința posterității drept 
inevitabile puncte de referință. 
Așa s-a întîmplat și cu acea bă
tălie purtată de Ștefan cel Mare 
pe meleagurile Vasluiului și ca
re i-a răpit de fapt orașului o 
sută de ani din biografie. Exact 
peste încă un secol, un cronicar 
polonez scrie despre Vaslui re- 
ferindu-se tot la „locurile acelei 
cumplite bătălii, cu neșterse 
urme in istoria creștinătății, căci

D. MATALĂ 
PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a 111-a)
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DE CE ATÎTEA BARIERE 
ÎN DRUMUL SFECLEI SPRE 

FABRICILE DE PRELUCRARE ?
într-unul din numerele trecute ale ziarului arătam că, deși 

au fost întocmite grafice precise d.e recoltare și livrare a sfeclei 
de zahăr, județul Alba a rămas dator fabricii din Luduș, îi« 
numai 10 zile cu aproape 1 500 tone. Deplasările făcute in mai 
multe unități agricole ne-au făcut să constatăm că in general 
sfecla n-a ajuns la destinație din lipsa mijloacelor de transport. 
In satele Cisteiu de Tirnave, Daia, Lăncrăm, Bucerdea Vinoasă 
și altele s-a recoltat chiar mai multă sfeclă decit prevedeau gra
ficele dar ea a stat zile in șir pe cimp, sub razele puternice ale 
soarelui, așteptind autocamioanele

— Neputind să asigurăm 
transportul cu mijloace proprii
— afirmă Emil Mihu, președin
tele C.A.P. Bucerdea Vinoasă,
— am apelat, așa cum este fi
resc, la întreprinderea de trans
porturi auto. Fără succes, însă. 
In zece zile ni s-a onorat doar 
o singură comandă...

Situația relatată de Emil Mihu 
este specifică și altor unități. 
Deși dispun de capacități sufi
ciente, autobazele repartizează 
mașini numai dacă sint plătite 
anticipat. Dacă o cooperativă 
nu are această posibilitate poa
te să aștepte mult și bine, de
oarece pe cei de la I.T.A. nu-i 
interesează soarta recoltei, ci 
Încasarea sumelor. Pînă anul 
trecut plata se făcea decadal, 
din fondurile pe care unitatea 
le primea de la 
fabrica prelu
crătoare și tre
burile mergeau 
bine. Iată de 
ce ne surprinde 
ușurința cu care întreprinderea 
amintită a putut lua o asemenea 
decizie într-un moment hotărî- 
tor pentru bunul mers al cam
paniei. Important nu este dacă 
niște bani sint încasați cu cî- 
teva zile mai devreme ci ca re
colta să fie strînsă repede și 
fără pierderi, ca întreaga bogă
ție a toamnei să ajungă în ham
bare. Iată imperativul major 
pe care trebuie să-l Înțeleagă 
toți cei chemați să muncească 
in această toamnă pe ogoare.

Un apel similar îl adresăm și 
instituțiilor C.F.R. Pe raza ju
dețului Alba, fabrica din Luduș 
dispune de 6 puncte de colec
tare dar livrarea n-au început-o 
decit două dintre acestea. La 
o altă bază de recepție se 
aflau în stoc, în ziua rai
dului nostru, 220 tone de sfe
clă care aștepta, de peste o săp- 
tămînă, să fie trimisă la desti
nație, interval în care s-a de
preciat mult din punct de ve
dere calitativ. Mari cantități se 
aflau, de asemenea, pe rampele 
gărilor din Teiuș, Unirea, Sebeș

FOTO ANCHETĂ

și Cunța unde livrarea nu înce
puse încă ori se desfășura ne
corespunzător. încărcatul în va
goane este ÎL sat exclusiv pe 
seama mijloacelor mecanice, 
ceea ce provoacă mari greutăți. 
Cele două Ifron-uri ale centru
lui de contractare din Sebeș a- 
leargă zilnic de la o bază la 
alta — cale de zeci de km — 
pierzînd enorm de mult tirhp. 
N-ar fi mai bine dacă la aceas
tă acțiune ar fi mobilizați coo
peratorii și elevii aflați în prac
tică, dacă s-ar crea condiții ca 
din autocamioanele C.A.P.-uri
lor sfecla să fie descărcată 
direct în vagoane ?

Vasile Moldovan, șeful cen
trului de contractare din Sebeș, 
ne-a Înfățișat și o altă situație 
nefirească. Inițial se stabilise 

ca, in luna sep
tembrie, fabrica 
să preia 9 000 
tone de sfeclă 
din județul Alba 
și 3 000 tone din 

județul Hunedoara. Constatînd 
însă că în unitățile agricole hu- 
nedorene sfecla este insuficient 
dezvoltată, specialiștii Ministe
rului Agriculturii au interzis re
coltarea ei, nesporind în a- 
ceeași proporție, sarcinile jude
țului vecin. Concomitent, mi
nisterul a .anulat și comanda 
pentru vagoane, uitînd că, de 
fapt, a operat un simplu trans
fer și nicidecum o diminuare a 
sarcinilor de plan.

— In consecință — afirma to
varășul Vasile Moldovan — deși 
ambele județe aparțin de Regio
nala C.F.R. Timișoara, am ră
mas fără vagoane, neavind cu 
ce transporta 3 000 tone de sfe
clă. Din această cauză ea stă in 
gări.

Iată, așadar, suficiente exem
ple care atestă necesitatea unei 
intervenții ferme, operative ca
re să rezolve serioasele proble
me pe care le ridică transportul 
sfeclei de zahăr în actuala cam
panie.

AL. BALGRADEAN

O imagine frecvent intilnită in aceste zile : după ce a fost re
coltată, sfecla așteaptă zile în șir să fie transportată.

Aici s-au strins 220 tone sfeclă. La șapte zile după recepția 
ea se află incă tot pe rampa gării.

O imagine similară la baza de recepție din Sebeș. Autocamioa
nele încărcate sosesc intruna dar... lipsesc vagoanele.

STADIUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
Zilele neobișnuit de călduroase pentru 

această perioadă de început de toamnă 
(se înregistrează frecvent la amiază tem
peraturi între 20 și 30 grade) cit și ab
sența precipitațiilor creează condiții fa
vorabile pentru impulsionarea lucrărilor 
care se desfășoară pe ogoare, in special 
Ia recoltatul porumbului. Sub directa con
ducere a comandamentelor comunale, 
care au întocmit riguroase programe de 
muncă pe echipe și parcele, forțele satu
lui sint puternic mobilizate pe toată du
rata zilei-Iumină la strînsul porumbului. 
Stadiul lucrărilor de recoltare la porumb

PORUMB
indică substanțiale avansuri, fapt care va 
permite încheierea acestei lucrări pină la 
data de 19 octombrie. Pe ansamblul coo
perativelor agricole de producție, la în
ceputul acestei săptămini porumbul fu
sese strîns de pe 31 la sută din suprafețe, 
iar în întreprinderile agricole de stat de 
pe 34 la sută. Pe lingă faptul că in unele 
județe există posibilitatea ca ritmul re
coltărilor să fie accelerat, in Bihor, Arad, 
Timiș, Galați, deoarece lanurile au ajuns 
la maturitate, se constată incă rămineri 
in urmă Ia eliberatul terenurilor de co
ceni și știuleți în vederea pregătirii pa
tului germinativ pentru semănatul griu
lui și seearei.

ȘT. DORGOȘAN

Recoltatul culturilor de floarea soarelui 
s-a încheiat pe întreaga suprafață, intr-un 
timp record — viteza medie de lucru a 
fost de peste 12 mii hectare zilnic — și 
cu bune rezultate in ceea ce privește ni
velul producției obținute, transportul și 
ritmicitatea livrărilor la fondul de stat. 
Respectarea programului de recoltat sta
bilit pentru fiecare unitate în parte, rit
mul intens pe care l-a înregistrat această 
acțiune au facilitat evitarea pierderilor 
de producție, eliberarea Ia timp a tere
nurilor pe care urmează să se efectueze 
arăturile pentru însămînțările de toamnă.

FLOAREA SOARELUI
Un prim bilanț al cifrelor ce ne stau Ia 
dispoziție relevă faptul că, urmare a 
transpunerii cu fermitate în practică a 
hotăririlor Plenarei comune din iulie a.c., 
a indicațiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
această campanie s-a acționat mai ener
gic pentru mobilizarea întregului poten
țial de muncă și tehnic la efectuarea la 
timp și în bune condiții a recoltatului. In 
același sens, pledează și faptul că în ma
rea majoritate a unităților agricole de stat 
și cooperatiste producțiile medii obținute 
la hectar sint superioare producțiilor eva
luate înainte de începerea recoltatului. 
Este un argument concret pentru activi
tatea de viitor a specialiștilor din agri
cultură, asupra responsabilității ce le re
vine față de soarta recoltei, față de ni
velul producției obținute la fiecare cul
tură in parte.

AL. DOBRE

Pe întreaga suprafață agricolă a țării 
arăturile pentru insămințările de toamnă 
au fost executate pe mai bine de două 
milioane de hectare, din care, pentru grîu, 
pe circa 1,5 milioane hectare. Aceasta, 
față de suprafețele planificate, înseamnă 
10 și, respectiv, 65 la sută. întreprinderile 
agricole de stat din județele Brăila, Timiș, 
Arad, Mehedinți, Caraș-Severin se află cu 
mult sub media pe țară. Similar stau lu
crurile și în privința unităților coopera
tiste din județele Olt, Teleorman, Dîmbo
vița, Argeș, Vîlcea, Vaslui, Neamț. Cluj, 
Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Maramureș și

ARĂTURI
Suceava. Pentru lichidarea grabnică a ră- 
mînerilor în urmă, pentru intensificarea 
lucrărilor este necesar ca viteza zilnică 
de executare a arăturilor să fie sporită 
(media pe țară la această oră este de 41 
mii hectare), atit în unitățile în care pro
centul de arături este mai mare, sau egal 
cu cel al mediei pe țară, cit și, mai ales, 
in unitățile unde acest procent se află 
sub nivelul mediei. Pentru aceasta este 
nevoie să se întreprindă măsuri energice 
pentru ca eliberarea terenului și transpor
tul cocenilor din cimp să se efectueze in 
aceeași zi cu recoltatul, pentru ca trac
toarele să lucreze la capacitatea maximă.

ALEXANDRU MIREA
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Peste plan 
importante 

cantități 
de produse
• COLECTIVELE unități

lor miniere din Valea Jiu
lui și din bazinul Poiana 
Ruscăi, au realizat și furni
zat peste saroinile de plan, 
de la începutul anului, 
100 000 tone de cărbune și 
minereu de fier. Sporul pro
ducției s-a obținut îndeosebi 
ca urmare a folosirii mai e- 
fieiente a utilajelor și a 
creșterii randamentului ac
tivității productive în subte
ran, Cele mai mari realizări 
au fost consemnate de mi
nerii de la Vulcan care au 
extras suplimentar în timpul 
scurs din acest ultim an al 
cincinalului mai mult de 
45 000 tone cărbune.

• SIDERURGIȘTII com
binatului din Hunedoara au 
realizat de la începutul cin
cinalului actual, peste sarci
nile de plan la zi, o produc
ție globală suplimentară in 
valoare de 900 milioane lei. 
Ei au produs peste prevederi 
86 000 tone cocs metalurgic, 
328 700 tone fontă, 547 200 
tone oțel, 212 500 tone lami
nate finite și însemnate can
tități de alte bunuri mate
riale. Au fost realizate și 
depășite sarcinile planului 
cincinal la export, livrîn- 
du-se numai în acest an, su
plimentar partenerilor de 
peste hotare, produse side
rurgice în valoare de 66 mi
lioane lei valută.

• RIDICIND Ia cote su
perioare indicii de utilizare 
a agregatelor, colectivul în
treprinderii „Victoria" din 
Călan a îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan pe 
3 trimestre. Acest succes 
permite colectivelor din ca
drul acestei unități să reali
zeze pină la finele lunii sep
tembrie o producție marfă 
suplimentară în valoare de 
16 milioane lei, materializată 
in livrarea peste prevederi, 
a 1470 tone fontă pentru 
turnătorii, 2 900 tone semi- 
cocs, 860 tone cocs fluidizat 
șl însemnate cantități de u- 
tilaje de turnare și piese de 
schimb pentru industria me
talurgică.

(Agerpres)

Ideile comuniste cucereau
inimi, îndemnau la

acțiune revoluționară
Crearea Partidului Comunist 

Român a marcat o etapă nouă, 
superioară, in mișcarea revolu
ționară din România, a dat un 
nou și puternic avînt luptelor 
politice și sociale desfășurate de 
masele largi populare din țara 
noastră.

Exponent fidel al celor mai 
înaintate idealuri și năzuințe ale 
poporului, partidul comunist a 
desfășurat o muncă neobosită, a 
utilizat o largă varietate de for
me și mijloace pentru a crea și 
a-și consolida puternice legă
turi cu masele de oameni ai 
muncii. în ciuda prigoanei, ares
tărilor și proceselor neîncetate, 
partidul comunist s-a situat cu 
consecvență în avangarda luptei 
hotărîte a poporului nostru pen
tru drepturi și libertăți demo
cratice. Reievind contribuția or
ganizațiilor de masă la activita
tea din acei ani a partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta că „Des- 
fășurîndu-și ac
tivitatea în con
dițiile Ilegalită
ții, partidul co
munist a împle
tit munca ilega
lă cu cea lega
lă, creînd o se
rie de organiza
ții, cum sînt sin
dicatele unitare 
și Blocul Muncitoresc-Țărănesc, 
care au desfășurat o largă acti
vitate politică in rindul munci
torilor și țăranilor. In același 
timp, partidul iși îndreaptă efor
turile spre închegarea unității 
de acțiune a clasei muncitoare, 
spre crearea alianței muncito- 
rești-țărănești".

Unul din mijloacele importan
te de înfăptuire a acestei poli
tici, de îmbinare a activității ile-, 
gale cu cea legală a fost creafc 
rea. conducerea ori influențarea 
a numeroase organizații politi
ce, profesionale, culturale, spor
tive — legale sau semilegale — 
care înregimentau oameni ai 
muncii din cele mai diferite ca
tegorii și straturi sociale. între 
acestea, un loc important l-a 
avut Blocul Muncitoresc-Țără- 
nesc — organizație politică crea
tă în toamna anului 1925.

Blocul Muncitoresc-Țărănesc 
și-a inaugurat activitatea pe 
baza unui program realist, în 
concordanță cu reajjtățile social- 
economice și politice ale Româ
niei, care i-a atras de la început 
adeziunea a mii și mii de oa
meni ai muncii — muncitori, ță
rani, intelectuali, mici meseriași, 
vîrstnici și tineri. La puțin timp 
după înființarea sa, B.M.Ț. și-a 
creat organizații proprii în ma
joritatea centrelor urbane ale ță-

dr. M. C. STĂNESCU,
cercetător principal la Institutul 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R.

rii și in numeroase localități ru
rale. Un loc deosebit in activi
tatea Blocului l-a ocupat orga
nizația din iCapitală, unde ac
tiva și Comitetul său Central.

în cei 8 ani de existență, Blo
cul Muncitoresc-Țărănesc a luat 
parte la cinci campanii electo
rale pentru alegerile parlamen
tare. Pe listele sale au candidat 
peste 850 de muncitori, țărani, 
mici meseriași, intelectuali de 
prestigiu, funcționari, oameni ai 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
simpatizanți ai partidului din

CINCI DECENII DE LA CREAREA 
BLOCULUI MUNCITORESC - ȚĂRĂNESC

alte organizații proletare și de
mocratice, sau fără apartenență 
politică. La aceste alegeri, deși 
desfășurate sub regim de pri
goană, Blocul a obținut sute de 
mii de voturi. Cel mai de sea
mă succes l-a înregistrat în ale
gerile din 1931, cînd pe listele 
B.M.Ț. au fost aleși 5 deputați 
comuniști, ale căror mandate au 
fost însă imediat invalidate în 
mod samavolnic de parlament. 
De asemenea, în cele trei cam
panii pentru alegerile comunale 
pe listele blocului au fost aleși 
numeroși consilieri comunali 
și județeni, membri sau simpa
tizanți ai P.C.R., care au făcut 
să se audă cuvîntul Partidului 
Comunist Român.

în cadrul a numeroase acțiuni 
politice, precum și în unele 
campanii electorale, B.M.Ț. a 
Încheiat alianțe cu organizații 
socialiste, social-democrate, cu 
partidele țărănesc, național etc.

La numeroase întruniri publi
ce ținute pe întregul teritoriu al 
țării, prin broșuri și manifeste, 
prin cele 17 organe proprii de 
presă ale Blocului, între care 
citeva și de tineret, comuniștii 
și simpatizanții partidului comu
nist au făcut cunoscute opiniile 
P.C.R. în legătură cu toate pro

blemele care frămîntau viața 
social-economică și politică a ță
rii. In același timp, militanții 
Blocului Muncitoresc-Țărănesc, 
oameni cu influență în mase, au 
adus o contribuție de seamă la 
lupta generală pentru drepturi 
și libertăți democratice, la de
mascarea politicii antipopulare 
a partidelor și guvernelor bur
gheze din acea epocă. Activita
tea lor a contribuit la educarea 
politică a maselor muncitorești 
și țărănești, la scoaterea aces
tora de sub influența partidelor 
burgheze și ralierea lor la lupta 
pentru înfăptuirea revendicări
lor care interesau marea majo
ritate a națiunii.

La această activitate a B.M.Ț. 
un aport important l-a adus și 
tineretul. Tineri revoluționari, 
comuniști au făcut parte din 
conducerea Blocului, atit pe plan 

central cit și lo
cal, au lucrat ca 
redactori la ga
zetele acestuia,' 
au participat la 
întocmirea și 
răspîndirea a 
mii de manifes
te, au luat par
te cu entuziaști*», 
la sute de întru ? 

niri și adunări publice.
Stabilind multiple legături In 

lumea satelor, B.M.Ț. a adus o 
contribuție apreciabilă la înfăp
tuirea politicii consecvente a 
Partidului Comunist Român de 
înfăptuire a alianței de luptă a 
muncitorilor și țăranilor. Blocul 
Muncitoresc-Țărănesc a fost una 
din pirghiile importante prin 
care Partidul Comunist Român, 
obligat să activeze în ilegalita
te, în pofida a uriașe greutăți, 
și-a menținut și extins legăturile 
cu masele.

In anul 1933, în contextul nou
lui val de represiuni antimun- 
citorești, Blocul Muncitoresc- 
Țărănesc a fost dizolvat de au
torități. Dar experiența acumu
lată de partidul comunist a fost 
în continuare valorificată in 
lupta eroică ce s-a dus în de
ceniul al patrulea împotriva pe
ricolului fascist, pentru apăra
rea independenței și suveranită
ții naționale. Partidul creează 
zeci și zeci de organizații lega
le, editează numeroase organe 
de presă care vor ralia sub 
steagul glorios al P.C.R. tot ceea 
ce a avut mai înaintat poporul 
român. Sînt anii în care s-au 
plămădit premisele înfăptuirii 
istoricului act de la 23 August 
1944.

lumțil concursului culțuroMislk a/ elevilor

„ROMÂNIA SOCIALISTĂ,. 
ȚARA MEA DE GLORII" (II)

TÎRGUL DE TOAMNA
în cadrul „Tîrgului de toamnă" care se 

desfășoară în întreaga țară începînd de la 
15 septembrie, numeroase unități comer
ciale organizează expoziții cu vînzare și 
demonstrații practice.

Magazinele comerțului de stat vă oferă 
cu acest prilej un larg sortiment de 
mărfuri: televizoare și radioreceptoare, 
corpuri de iluminat, articole electrocasnice 
destinate ușurării muncii gospodinelor, ar
ticole de sticlărie, aparate de gătit și în
călzit, articole de sport-turism-camping, 
articole chimice de uz casnic ș.a.

în Capitală se organizează :

Expoziții cu vînzare de articole electro-

casnice destinate ușurării muncii gospodi- — Magazinul POCALUL — str. Smîrdan
nelor la : nr. 35

— Magazinul universal VICTORIA — Ca
lea Victoriei nr. 17

— Magazinul ELECTROTEHNICA — Bd.
Magheru nr. 31—33

Expoziții cu vînzare de articole de sti-

Expoziții cu vînzare pentru aparate de

gătit și încălzit la :

— Magazinul din str. Lipscani nr. 102
— Magazinul din Șos. Pantelimon Blo

cul 10

Expoziții cu vînzare de articole chimice
clărie la :

— Magazinul universal VICTORIA — Ca
lea Victoriei nr. 17

— Magazinul „1001 ARTICOLE" — Bd- 
1848 nr. 35

— Magazinul CRISTALUL — str. Lipscani
nr. 86

de uz casnic la :

— Magazinul „ALB-ALBASTRU" — str. 
Smîrdan nr. 29

■*— Magazinul din str. Bărăției nr. 27

— Magazinul din Șos. Mihai Bravu 
C3

Expoziții cu vînzare de articole sport-

turism-camping la :

— Magazinul FIAT 
nr. 212

— Magazinul din Șos. Pantelimon Bloc 6

Calea Griviței

Expoziție cu vînzare pentru materiale de

construcții la :

— Depozitul „Colentina" — Șos. Colenti- 
na 459.
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DANSURI POPULARE
LICEE: Premiul I : Liceul 

„Samoil Vulcan“-Beiuș, Liceul 
pedagogic Suceava, Liceul real- 
umanist Miercurea Sibiului, 
Liceul Ineu, Liceul pedagogic- 
Deva. Premiul II : Liceul peda
gogic Slatina, Liceul pedagogic 
Craiova, Liceul Drăgănești- 
Vlașca, Liceul nr. 1 Timișoara. 
Premiul III : Liceul Urziceni, 
Liceul real-umanist Sibiu, Li
ceul Gherla, Liceul pelagogic- 
Bacău. Premiul special al ju
riului : Liceul Scornicești — 
dans mixt. Mențiuni : Liceul 
„Mihai Viteazul“-Ploiești, Liceul 
„Gh. Roșea Codreanu" Birlad, 
Liceul Scornicești — dans fete, 
Liceul nr. 3 Drobeta Turnu-Se- 
verin, Liceul pedagogic-Tîrgo- 
viște.

GRUPURI ȘCOLARE : Pre
miul I : Liceul industrial pentru 
industria alimentară Galați, Li
ceul industrial metalurgic Caran
sebeș, Liceul de chimie Piatra 
Neamț, Liceul de chimie „Vic
toria" Brașov. Premiul II : 
Grupul școlar petrol Teleajen, 
Grupul școlar „Electroputere"- 
Craiova, Liceul de construcții- 
Bistrița, Liceul meoanic-Un- 
gheni. Premiul III : Liceul in
dustrial de construcții-Zalău, 
Grupul școlar I. M. Aiud. Men
țiuni : Liceul industrial con
strucții mașini-Iași, Liceul de 
industrializare a lemnului Mier
curea Ciuc, Grupul școlar I.A.P. 
Argeș. Grupul școlar „23 August" 
București.

DANS TEMATIC
Premiul I : Liceul peda

gogic Baia Mare, Liceul 
industrial pentru industria 
alimentară-Galați, Liceul ma- 
ghiar-Satu Mare, Liceul Fe
tești, Clubul tineretului Brăila. 
Premiul II : Liceul Sf. Gheorghe, 
Liceul Tulcea, Liceul pedago
gic-Deva. Premiul III : Liceul A- 
leșd. Liceul „Gh. Gheorghiu- 
Dej“- Brăila, Liceul nr. 11 — 
Cluj-Napoca, Grupul școlar „23 
August" București. Mențiuni : 
Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe, Liceul 
nr. 2 Constanța, Liceul pedago- 
gic-Tîrgoviște.

GRUP VOCAL
Premiul I : Liceul pedagogic- 

Sighetu Marmației, Liceul tex

til confecții Fălticeni, Liceul nr. 
4 Iași, Liceul Cluj-Napoca, Li
ceul nr. 25 București. Premiul 
II : Liceul Bolintin-Vale, Școala 
textilă Sf. Gheorghe, Liceul nr. 
2-Dorohoi, Liceul pedagogic Bis
trița Năsâud, Liceul pedagogic 
Deva. Premiul III : Liceul pe
dagogic „C. Negri“-Galați, Li
ceul „N. Grigorescu" Cîmpina, 
Liceul real-umanist Caransebeș, 
Liceul Buzău, Liceul pedagogic- 
Tîrgoviște. Mențiuni : Liceul 
pedagogic — Turnu Măgurele, 
Liceul pedagogic Tîrgu Mureș. 
Mențiuni speciale : Liceul peda
gogic Drobeta-Turnu Severin, 
Anca Dumitrescu (Liceul nr. 25- 
București).

FORMAȚII 
DE MUZICĂ UȘOARĂ
LICEE : Premiul I : Liceul- 

Buftea, Liceul real-umanist Că
rei, Liceul ..Andrei Mureșanu"- 
Bistrița Năsăud. Liceul nr. 3- 
Drobeta-Turnu Severin. Premiul 
II : Liceul „M. Viteazul" Plo
iești, Liceul „Ștefan L. Roth“- 
Mediaș, Liceul industrial meta- 
lurgic-Tulcea. Liceul „N. Iorga"- 
Brăila. Premiul III : Liceul real- 
umanist Zalău, Liceul Țăndărei 
Liceul economic cooperatist — 
Alba Iulia. Mențiuni : Liceul 
Drăgănești-Vlașca, Liceul peda
gogic Constanța.

GRUPURI ȘCOLARE : Pre
miul I : Școala profesională 
de ventilație-Vaslui, Grupul 
școlar I.R A.V.-Bacău. Pre
miul II: Grupul școlar minier 
Baia Mare, Liceul industrial 
minier Deva. Premiul III : 
Grupul școlar energetic-Galați. 
Mențiune : Grupul școlar
I.D.M.S.A. Vrancea

SOLIȘTI DANSATORI
Premiul I : Mirela Busuioc 

(Liceul „Z. Golescu" Pitești) due
tul Ciui Viorel-Bob loan (Bis- 
trița-Năsăud), Pintea Gavril 
(Grupul școlar construcții-Tirgu 
Mureș). Premiul II : Dana Bă- 
ieșu (Liceul pedagogic-Baia 
Mare), Demeter Ion (Liceul de 
industrializare a lemnuiui-Mier- 
curea Ciuc), Istrate Ghereb (Li
ceul „Dr. Petru Groza). Premiul 
III : Carmen Pătrașcu (Liceul 
real-umanist Pitești), Sandor 
Ibolya și Para Ianoș (Liceul nr. 
1 Sf. Gheorghe).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru in județul Argeș

La hotarul dintre 
două cincinale

(Urmare din pag. 1)

dezvoltarea pomiculturii pe fie
care județ șj comună, pe fiecare 
unitate de producție, care să 
aibă în vedere în primul rînd 
intensificarea producției pe ac
tualele suprafețe.

în cursul discuției a fost a- 
bordată, de asemenea, pe larg, 
problema materialului săditor, 
recomandîndu-se să se pună ac
centul pe soiurile valoroase, de 
mare productivitate. Secretarul 
general al partidului a cerut ca 
și în acest domeniu să se stabi
lească un program strîns co
relat cu necesitățile dezvoltă
rii pomiculturii. Apreciind re
zultatele obținute de cercetăto
rii de la institut în selecționa
rea unor soiuri și aplicarea de 
tehnologii moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
se impune ca acestea să fie fo
losite în activitatea curentă în 
toate zonele pomicole atît în 
sectorul de stat și cooperatist, 
cit și în gospodăriile țărănești, 
pentru a se obține producții cit 
mai ridicate, cu cheltuieli cit 
mai scăzute și cu o creștere a 
eficienței acestei activități.

Analiza de lucru a eviden
țiat concluzii practice de ori
entare pentru rezolvarea și altor 
probleme ale bunului mers al 
activității și sporirii eficientei 
în pomicultură. Abordînd pro
blema irigațiilor în plantații, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat faptul că se menține sis
temul bazat pe aspersoare, ce
tind să se treacă imediat la 

, irigarea în brazdă, metodă mult 
mai bine adaptată condițiilor 
din livezi și, în. același timp, 
mai ieftină. A reținut atenția 
de asemenea, și modul cum se 
aplică îngrășămintele în livezi, 
recomandîndu-se specialiștilor 
să treacă la extinderea îngrășă
mintelor lichide, fapt care va 
permite reducerea unor cheltu
ieli de producție în industria 
chimică și de transport.

Un loc important în discuția 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut-o cu cadrele 
de conducere ale ministerelor 
agriculturii și industriei con
strucțiilor de mașini, și ale cen
tralelor de resort, cu cercetători 
și specialiști, l-a ocupat proble
ma creării și dezvoltării sistemei 
de mașini pentru livezile pomi
cole și viticole care să asigure 
mecanizarea tot mai accentuată 
a lucrărilor în aceste sectoare.

în această arie de preocupări 
au fost analizate, în cadrul unei 
expoziții organizate la Institutul 
de cercetări pentru pomicultură 
de la Mărăcineni, numeroase ti
puri de mașini — unele aflate 
în fabricație de serie, iar altele 
în fază de asimilare sau omolo
gare — concepute de specialiști 
în vederea efectuării mecaniza
te a principalelor lucrări în po
micultură și viticultură.

Sînt prezentate tractoarele de 
150, 65 și 45 CP — ultimul în 
două variante — împreună cu 
mașinile și echipamentele nece
sare pregătirii terenului, plantă
rii. aplicării de îngrășăminte, 
întreținerii și recoltării. Se 
remarcă. în acest context, re
zultatele efortului vizînd unifi
carea sistemei de mașini pentru 
pomicultură cu sistema de ma
șini pentru viticultură, precum și 
crearea de mașini universale co
mune culturilor mari.

Reținind cu interes rezultatele 
obținute, secretarul general al 
partidului recomandă să se stu
dieze posibilitatea introducerii 
unor îmbunătățiri la echipa
mente care să sporească randa- 

4 mentul lor și să faciliteze efec
tuarea tuturor lucrărilor, să asi
gure în acest fel reducerea con
tinuă a cheltuielilor de produc
ție. în cadrul discuției s-a ana
lizat, de asemenea, problema a- 
similării unor noi mașini, in 
special a celor privind recolta
rea in livezi și vii.

La sfîrșitul vizitei, secretarul 
general al partidului a felicitat 
pe specialiști și Ie-a urat succes 
în îndeplinirea importante
lor sarcini ce le revin în di
recția trecerii la o pomicul
tură cu livezi de mare densitate, 
cu exploatare intensivă, de înal
tă productivitate și eficiență e- 
conomică.

(Agerpres)

Cu citeva zile înainte de întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu specialiștii din industria 
construcțiilor de mașini necesare agriculturii, mă 
aflam la I.M.A. „Semănătoarea*' pentru a scrie 
despre faptele de muncă ale acestui colectiv, 
despre succesele căruia aflăm frecvent.

Aprecierea secretarului general al partidului, 
asupra randamentului și calității lucrărilor exe
cutate de mașinile și agregatele întreprinderii, 
venea să încununeze un efort continuu despre 
care vreau să relatez în acest reportaj.

Anul trecut, in vară, pe la 
sfirșitul lui iunie, cind incepe 
secerișul, eram in cimpia Tele
ormanului, la cooperativa agri
colă de producție din comuna 
Purani. In lanul de orz, combi
nele „Gloria" C-12 înaintau 
sub cerul senin. Președintele co
operativei, Eroul Muncii Socia
liste Nedea Marin, om scump 
la vorbă, după ce le-a urmărit 
mersul, dădea din cap mulțumit: 
„Dacă am avea numai din a- 
cestea...".

Despre C-12 „Gloria" și mul
tiplele ei întrebuințări ne pot 
explica nu numai agricultorii 
noștri dar și cei de pe alte con
tinente, din țări ale America de 
Sud, Asiei și Africii, unde com
bina românească fabricată la 
I.M.A. „Semănătoarea" Bucu
rești s-a impus datorită perfor
manțelor sale.

Anul acesta, în aprilie, colec
tivul întreprinderii raporta în
deplinirea cincinalului in patru 
ani, trei luni și 17 zile și se 
angaja să dea pină la 31 decem
brie o producție suplimentară de 
1.3 miliarde de lei. Poate că ce
lor de la „Semănătoarea" le fu
sese demult și din nenumărate 
locuri aduse la cunoștință vor
bele : „Dacă am avea numai 
din acestea...".

Dar ei, colectivul unei între
prinderi in care tinerii repre
zintă peste 60 la sută, nu pro
duc numai combinele „Gloria" 
C-12.

In acest cincinal ei au fabricat 
pentru muncile de pe ogoarele 
patriei C.S. 4 M și E.D.M. adică 
„Culegătorul știuleți patru rin- 
duri — modernizat" și „Echipa
ment depănușare modernizat", 
iar acum pregătesc pentru fa
bricare seria zero a unei mașini 
noi cu care vor debuta in noul 
cincinal : „Combină de recoltat 
in pantă C.P. 12“.

La secția de proiectare plan
șetele sint așezate cu spatele la 
ușă, cu spatele pe care sînt li
pite ori o tăietură din presă cu 
etapele campionatului de fotbal, 
ori un Donald Rățoiul plus alte 
personaje ale lui Disney, o ilus
trație colorată dintr-o revistă, 
reclamă pentru nu știu ce par
fum, iar undeva intr-un colț, 
sobru, un cap de elefant desenat 
in creion. Pe partea cealaltă, 
isis-urile, mecanismul acela in
dispensabil proiectanților, brațe
le liniilor și literelor se mișcă 
într-una închipuind celor pre- 
dispuși la metafore un balet geo
metric. dar in realitate ajutind 
la trasarea și măsurarea repe
relor, linii negre ale tușului pe 
albul planșelor. Aici se nasc ma
șinile. La proiectare. Și tot aici, 
fiecare model este îmbunătățit, 
redimensionat.

Soții Dana și Dan Georgescu 
au venit in secție odată cu ter
minarea facultății de mașini a- 
gricole. Sînt la cel de al doilea 
cincinal in uzină. In primul și-au 
făcut stagiatura, ea la secția 
montaj, el la prelucrări meca
nice. Apoi s-au reîntîlnit aici. 
După ce a lucrat la standardiza
rea problemelor de ansamble, 
inginera Dana Georgescu a de
senat pe planșete repere pentru 
„Gloria" C-12. Acum a terminat 
proiectarea unui model îmbună
tățit al combinei C.S. 4 M in 
două variante : unul cu o dis
tanță de recoltare intre rinduri 
de 80—90 cm, altul de 70—80.

Angajamente pe măsura 
unor prestigioase tradiții
(Urmare din pag. I)

au adoptat intr-o deplină ade
ziune un nou angajament în 
care și-au propus ca în zilele 
care au mai rămas din septem
brie și în luna octombrie să 
betoneze peste plan cîte o la
melă în barajele de la Petrima- 
nu și Jidoaia, 50 mc în barajul 
de la Mălaia, excavarea a 50 ml 
și betonarea a 70 ml galerie, 
efectuarea a 20 000 ore muncă 
patriotică pentru repararea ma

Prototipul a reușit. Ce înseamnă 
aceasta ? Pentru „laici" amintim 
doar că este vorba doar de o 
mașină cu o greutate mai mică, 
deci o însemnată cantitate de 
metal economisită. Ca noutate, 
o tehnologie mai ușoară atît la 
întreținere cit și la exploatare.

— Primii trei, patru ani au 
fost mâi grei. Oricît ai învăța 
facultatea, munca la planșetă e 
munca la planșetă. Asta nu în
seamnă că nu mai am de în
vățat. Oho ! O mașină nouă în
seamnă în jur de 980—1000 re
pere, 980—1000 desene tehnice. 
Numai prototipul ! După dru
mul planșetă — uzină — ogoa
re, modelul este îmbunătățit. 
Alte repere...

Soții Dana și Dan Georgescu 
sint printre cei mai buni pro- 
iectanți ai secției. El se află in 
laborator unde urmărește exe
cutarea unui model nou de plat
formă pentru combină.

— Despre soțul dumneavoas
tră... ?

— Păi, a început să chelească 
și și-a lăsat mustață ! (Dana 
Georgescu ride). Mai este și alt

REPORTAJUL 
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ceva. Sint bucuroasă că de citeva 
zile s-a întors de la Cobadin, 
județul Constanța. Cei de acolo 
erau nemulțumiți de mașina 
E.D.M. Dar nu echipamentul era 
de vină, ci felul în care o în
trebuințau. El le-a arătat cum 
trebuie lucrat.

Inginera Dana Georgescu are 
o dorință mărturisită.

— Știți, l-am cunoscut pe so
țul meu la examenul de admi
tere in facultate. Ne-am căsă
torit ca studenți, lucrăm împre
ună aici de atiția ani, aș mai 
vrea ca in viitorul cincinal, pe 
lingă succese profesionale pen
tru care ne pregătim, să fim pri
miți în rindurile membrilor de 
partid in aceeași ședință a orga
nizației de bază.

Forjorul Miltiade Ionaș a ter
minat școala profesională de pe 
lingă întreprindere și in 1970 
s-a încadrat în uzină. In 1971 a 
plecat să-și efectueze stagiul 
militar la Cluj și după un an a 
fost lăsat la vatră cu gradul de 
sergent. Revenit în secție l-a 
interesat ridicarea calificării. 
S-a pregătit și participind la o- 
limpiada forjorilor pe întreprin
dere a ocupat locul II. Acum 
forjează reperul 28—25 I, o pie
să pentru „Gloria" C-12.

— Pentru cincinalul care vine 
am in proiect să-mi iau baca
laureatul. (Sint elev la liceul se
ral, la „Gh. Lazăr", în anul III). 
Știți, eu sint intr-o serie care 
face cinci ani. Este bine că la 
noi în secție rebuturile sint foar
te rare. Intr-o zi, două, orice 
piesă nouă o executăm întoc
mai. Tot bine este și faptul că 
se aplică o metodă care a dat re
zultate. Și anume că nu ne spe
cializăm strict pentru un singur 
reper. După citva timp, in care 
se formează reflexele, fiecare 
piesă cere o execuție a ei, tre
cem la alta. Așa se face că toți 
din secția forjă pot la un mo
ment dat să realizeze orice re
per și nimeni nu se plînge nici 
de monotonie și mai ales nici 

șinilor și utilajelor în atelierul 
de la Voineasa și în cele 
de pe șantiere. Participa nți 
și ei la conferință, ute- 
ciștii de la întreprinderea de 
exploatare a hidrocentralei s-au 
angajat ca prin asigurarea func
ționării în bune condiții a tur
binelor din centrala subterană 
ce va fi inaugurată în aceste zile 
să trimită în sistemul energetic 
național peste 1 000 000 kWh e- 
nergie electrică. 

de faptul că el face o piesă mai 
dificilă. Aștept și noua ediție a 
olimpiadei forjorilor. Poate mă 
clasez pe primul loc.

Inginerul Radu Vasiloiu, de la 
serviciul tehnic-metalurg, * lu
crează acum la îmbunătățirea 
tehnologiilor de turnare. Preo
cupare prioritară pentru cinci
nalul care vine, la I.M.A. „Se
mănătoarea" oțelul ya_ fi înlo
cuit cu fonta maleabilă.

— Deja la C.S. 4 M și E.D.M. 
au fost înlocuite toate reperele 
care se turnau din oțel cu fon
tă maleabilă pe care o produ
cem noi. Nu numai pentru „Se
mănătoarea". „Grapa cu discuri" 
executată la Întreprinderea 
„Ceahlăul" din Piatra Neamț este 
făcută din această fontă cu ace
leași caracteristici ca și oțelul 
dar la un preț de cost simțitor 
scăzut.

La hotarul dintre cele două 
cincinale, in aceste zile in sec
țiile Întreprinderii „Semănătoa
rea", sint numeroși tineri aflați 
la primul pas in profesie. La 
secția a Il-a mecanică, Paicu A- 
nica, sudor electric, 17 ani, se 
află în cea de-a patra zi de pro
ducție.

— Îmi place foarte mult me
seria. Sint singura fată in 
schimb. Eu am făcut cursul de 
calificare la Arad și acolo su
dam cu electrozi, iar aici se lu
crează mai modern, cu sudură 
automată. Mă ajută foarte mult 
șeful de atelier, Bădescu Gavril.

Tovarășul Bădescu Gavril este 
sudor de 25 de ani. Știe el ce 
știe, cind privind-o pe Paicu 
Aurica cum se apleacă peste ex
plozia albă a sudurii zice :

— E îndemânatică. Se simte 
că știe meserie !

In curtea spațioasă a între
prinderii, între cheiul Dîmbovi
ței și zveltele clădiri ale Insti
tutului politehnic, nenumărate 
mașini agricole sint gata pentru 
expediție. Cei de la „Semănătoa
rea" știu cum sint așteptate com
binele lor. Ml-aduc iar aminte 
de : „dacă am avea numai din 
acestea...".

TUDOR STANESCU

A început mon
tarea unui nou 
transformator

(Urmare din pag. 1) 
ajuns la destinația Someșeni 
— locul de descărcare din 
tren — cu multe zile înainte 
de data planificată. Trebuie 
amintit și faptul deloc ne
glijabil că datorită eforturi
lor proiectanților și con
structorilor craioveni, noul 
auiotransformator se prezintă 
cu caracteristici superioare 
față de cele din seriile an
terioare de aceeași capacita
te și putere.

Prin reducerea greutății 
autotransformatorului, con
structorii craioveni au reali
zat importante economii de 
materiale demonstrînd că au 
trecut la transpunerea in 
viață a documentelor de 
partid și de stat referitoare 
la reducerea consumurilor 
de materii prime și mate
riale. în același timp prin 
devansarea termenului de li
vrare ei au creat și lucrăto
rilor de la întreprinderea 
„Electromontaj*' Cluj-Napoca 
condiții să termine mon
tarea înainte de data prevă
zută. De altfel, montorii s-au 
angajat să termine lucrările 
nu la 30 decembrie cum era 
stabilit, ci la 30 noiembrie. 
Emil Mîrșan și Ion Deleanu, 
împreună cu ceilalți membri 
ai organizației U.T.C. sînt 
hotărîți să acționeze în așa 
fel încit chiar și acest ter
men să fie mult scurtat, ast
fel ca autotransformatorul 
să fie gata pentru punerea 
sub tensiune in preajma în
ceperii lucrărilor Congresu
lui al X-lea al U.T.C. și Con
ferinței-» X-a a U.A.S.C.R.

(Urmare din pag. I) 

a fost cea mai glorioasă și izbă
vitoare din cite s-au dat vreo
dată pentru salvarea lumii". Iar 
mult mai tirziu, în secolul nos
tru deja, marele istoric Nicolae 
Iorga se gindea probabil cu nos
talgie tot la figura ilustrului 
domnitor, atunci cind, trecind 
prin județul Vaslui, nota : „Tre
cutul e aici cu totul mort... pre
zentul n-are nici o însemnătate 
vie și nu îndreaptă spre nici un 
viitor. Cine ar putea preface a- 
cest intins sat vechi intr-un oraș 
modern, cind lipsește bogăția și 
rostul de muncă din care ea 
izvorăște ?“.

Răspunsul la această întrebare 
deloc retorică a istoricului nu-l 
putea da insă vechea societate, 
care se resemnase să bată pasul 
pe loc privind înapoi, spre tre
cut, cu o mândrie pasivă și care 
propovăduia cu bună știință 
teoria „orașelor în care nu se 
intimplă nimic" pentru că nimi
cul acesta nici nu-i amenința 
existența cu ceva. Pentru ca lu
crurile să se urnească dintr-o 
inerție fatalistă era necesară 
mai întii o modificare de optică, 
mutarea hotărîtă a termenului 
de comparație de la trecutul în
țeles doar ca obiect de studiu 
spre un prezent și un viitor care 
să încorporeze organic și trecu
tul, ca pe un element dinamic 
și un îndemn la acțiune neobo
sită. Este lecția tonică de viață 
pe care o puteau oferi numai 
anii biografiei noastre socialiste 
și pe care Vasluiul a asimilat-o 
pină în străfundul ființei sale, 
odată cu întreaga țară. Intr-o 

recentă vizită de lucru in ju
deț, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Cinstim pe Ștefan cel 
Mare, ca și pe ceilalți înaintași 
care au ținut sus steagul luptei 
pentru neatirnare, pentru inde
pendență, deoarece tocmai dato
rită acestor legendari eroi care 
au făcut totul ca poporul nostru 
să trăiască liber am putut, în e- 
poca modernă, să dezvoltăm lup
ta de eliberare națională și so
cială pe o treaptă superioară, să 
o împletim cu lupta de clasă 
împotriva asupririi burghezo- 
moșierești, să înfăptuim revolu
ția socialistă, să asigurăm vic
toria socialismului pe pămintul 
României". Punctul acesta de 
vedere, singurul care poate tra
sa o linie de continuitate și as
cendență între trecut, prezent 
și viitor, a fost pe deplin înțe
les de vechea așezare moldovea
na de-a lungul secularei sale 
existențe, iar ca o dovadă su
premă a acestui adevăr se află, 
alături de statuia lui Ștefan cel 
Mare din piața centrală, orașul 
însuși, cu întreaga sa înfățișare 
arhitectonică și spirituală, ca un 
alt monument ce ar putea fi de
numit Viitorul cel Mare.

Ceea ce s-a petrecut aici nu
mai in ultimul deceniu de viață 
socialistă ridică la dimensiuni 
nebănuite nici de contemporani 
pină nu demult propriile tradi
ții istorice și proiectează pe co
ordonatele unui prezent impe
tuos în desfășurarea sa neîntre
ruptă ceea ce s-a obținut in toți 
cei 590 de ani de mai înainte. 
Tirgul de altădată a devenit de 
acum un oraș industrial. In ur

mă cu nici 40 de ani, la capito
lul „industrie" nu puteau fi a- 
mintite decit o topitorie de cîne- 
pă, o fabrică de ceramică, una 
de ulei, o alta de produse din 
lemn și trei mori comerciale, 
toate la un loc cu numai citeva 
sute de lucrători, multi dintre 
ei sezonieri. Să le comparăm, fie 
și numai printr-o trecere in re
vistă fugitivă, cu ceea ce. pe

VASLUI: CELE ȘASE SUTE 
DE TREPTE Ș[ URMĂ TOARELE

bună dreptate, se mindrește 
Vasluiul astăzi, in 1965, anul 
Congresului al IX-lea al parti
dului, s-a așezat piatra de teme
lie a unei întreprinderi de con
fecții care a intrat în funcțiune 
doi ani mai tirziu. Astăzi, în
treprinderea este considerată 
deja „veche" și poate este, in 
comparație cu cele care i-au ur
mat, și și-a cîștigat un prestigiu 
real în țară și peste hotare. A- 
proape fiecare an scurs a adus cu 
sine insă o nouă premieră in
dustrială care consolida și ducea 

mai departe începutul: între
prinderea de prelucrare a lem
nului — in 1967 ; întreprinderea 
de materiale izolatoare — in 
1972 ; Filatura de bumbac — tot 
atunci ; întreprinderea de venti
latoare — 1974. Și, ca să fie to
tul cit mai semnificativ fără 
prea multe comentarii auxiliare, 
pentru zilele acestea, în care se 
fac pregătiri sărbătorești, se 

pregătește cu aceeași intensitate 
și o nouă premieră industrială: 
darea in funcțiune a turnătoriei 
de neferoase. Sint, desigur, nu
mai citeva exemple a căror sim
plă enumerare nici nu poate o- 
feri decit o imagine de suprafa
ță, și aceea fragmentată. Să a- 
dăugăm totuși la aceasta faptul 
că numai în urmă cu zece ani 
producția industrială a orașului 
era de o sută milioane lei, ceea ce 
înseamnă doar o zecime din pro
ducția pe care o va da supli
mentar anul acesta ; să mai a

dăugăm că tot atunci avea doar 
17 000 de locuitori, in vreme ce 
astăzi populația sa s-a dublat. 
Poate că in felul acesta imagi
nea de mai înainte capătă mai 
multă sugestivitate, conturind și 
mai bine ritmul de dezvoltare 
de-a dreptul fără precedent al 
orașului.

Politica partidului nostru, ca
re urmărește cu consecventă 

dezvoltarea echilibrată, armoni
oasă, a tuturor zonelor țării, a- 
sigurînd repartizarea echitabilă 
a forțelor de producție pe tot 
întinsul ei, nu uită, în același 
timp, că toate aceste obiective 
sint înălțate de către om și puse 
nemijlocit în slujba lui. Mutații
lor produse în structura econo
mică le corespund firesc muta
țiile din peisajul spiritual, 
transfigurate in creșterea nive
lului de trai, în sporirea obiecti
vă a exigențelor în contact cu 
normele unei vieți civilizate.

Așa se face că, în paralel cu a- 
pariția unităților amintite mai 
sus, au apărut pe harta orașului 
și noi instituții social-culturale : 
casa de cultură, un nou cinema
tograf, două școli, policlinica, 
spitalul cu 700 de paturi, cele 
aproape 5 600 de apartamente, 
in 1970 nu exista nici o școală 
profesională și funcționa un sin
gur liceu economic, pentru că 

nici nu era nevoie de mai mult. 
Astăzi, diversificarea accentuată 
a ramurilor industriale impune 
și crearea unor posibilități de 
opțiune profesională corespun
zătoare. materializate in cele 
patru licee de specialitate și 
două școli profesionale. Dezvol
tarea echilibrată, armonioasă, a 
economiei naționale se comple
tează așadar in mod necesar 
printr-o aceeași dezvoltare pe 
planul naturii umane.

Ca orice loc in care altădată 
nu se intimplă nimic și in care 

abia astăzi trebuie să se întim- 
ple totul, Vasluiul este și el vi
zibil contaminat nu de o grabă, 
însă de o nerăbdare, da. O ne
răbdare care ii accelerează toate 
procesele economice și de con
știință, poate nu din dorința de 
a ajunge din urmă alte locali
tăți ale țării, ci pentru a se a- 
junge pe sine însuși din urmă, 
pe cel ce ar fi putut fi dacă n-ar 
fi traversat o lungă perioadă de 
secetă. Locuitorii săi își cintă- 
resc acum in mod frecvent pre
zentul cu unitățile de măsură 
ale unui viitor apropiat. întir- 
ziind nu atit în preajma gindu- 
lui că au făcut multe lucruri 
frumoase în ultimii ani, cit la 
ceea ce le-a mai rămas de fă
cut. Cincinalul următor este deja 
de pe ~ acum cea dinții etapă a 
raportărilor la viitor, la capătul 
căreia oamenii au și ajuns cu o- 
chii nerăbdării. Previziunile ști
ințifice ii ajută să vadă deja 
cum va arăta orașul lor la sfîrși
tul anului 1980, iar ei se gîndesc, 
de pe acum, la cei 50 000 de lo
cuitori pe care ii va avea atunci, 
la cele 13 noi întreprinderi ce 
vor fi construite, unele din ele 
inaugurând noi ramuri industri
ale ; se gindesc, de asemenea, la 
cele aproape 5 800 de aparta
mente, un număr care va fi deci 
mai mare decit numărul aparta
mentelor construite in ultimii 
zece ani. Totul gindit însă in 
bună rînduială, cu spirit gospo
dăresc, pentru că nerăbdarea nu 
scuză nici un fel de neglijență. 
Am văzut, zilele trecute, cum 
lingă complexul de servire, pe 

strada Ștefan cel Marc, se mai 
dărima o clădire. In locul acela 
se va înălța cu siguranță un 
bloc nou sau altceva tot atît de 
nou. Ne-am gindit insă dacă nu 
se mai putea aștepta puțin, dacă 
în atmosfera aceasta de pregă
tiri festive, de stegulețe și pro
grame artistice, o clădire aflată 
în curs de demolare în centrul 
orașului nu face cumva notă 
stridentă. Apoi ne-am dat sea
ma că nu. Sărbătoarea pe care 
o trăiesc in aceste zile locuito
rii Vasluiului nu înlătură carac
terul de lucru și lucrul propriu- 
zis. Am descifrat în această sec
vență însemnele aceleiași nerăb- 
dări, simbol al unei hărnicii 
veche și ea de cel puțin șase 
sute de ani pe meleagurile ora
șului de astăzi.

Orașul trebuie văzut insă în
deosebi în două momente ale 
zilei. Mai întii dimineața, la ora 
cind. pe sub geamurile noului 
hotel „Racova", trec autobuzele 
de Rediu, către platforma in
dustrială. Dimineața, la ora cind 
orașul se spală pe ochi cu pri
mele raze de soare și asiști la 
neîntrerupta naștere a unei noi 
zile de muncă. Serile aparțin in 
schimb copiilor. Printre blocuri
le în care locuiesc și in spațiile 
de joacă copiii iau in stăpânire 
totul, asurzitori și numeroși, iar 
larma lor umple parcă străzile 
cu o altă liniște, interioară. Ii 
vezi și înțelegi mai bine de ce 
privirile oamenilor sint mereu 
ațintite undeva înainte, in timp 
și in spațiu. Copiii sint. cea de 
a 601-a treaptă și următoarele 
pentru orașul lor.
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U
n fapt in. aparență 
minor, petrecut Ia Li
ceul ,,B. P. Hasdeu" 
din Buzău. A doua zi 
după adunarea ge

nerală U.T.C. de la anul 
III D, părintele unei eleve 
se prezintă la școală foarte în
grijorat; la rugămințile expre
se ale fiicei sale, a venit să ex
plice colegilor și conducerii șco
lii motivul absenței din ziua 
aceea. Era bolnavă. Un aseme
nea gest pentru motivarea unei 
absențe de la școală trebuie ex
plicat. în adunarea amintită, or
ganizația clasei își formulase un 
angajament ferm, trecut apoi 
în programul de activități pen
tru acest an școlar : nici o ab
sență nemotivată, nici un eo- 
rigent. Utecista absentă a 
simțit nevoia să explice cla
sei că nu încalcă hotărîrea. 
Lipsește motivat. Secretara 
biroului U.T.C. 
nou aleș, Mire- 
la Cucu, ne 
pune in temă cu 
resorturile mai 
intime ale ini
țiativei din a- 
dunare, dovadă 
elocventă că un 
secretar iși cu
noaște foarte 
bine uteciștii, 
organizația. A- 
nul trecut, cla
sa lor a luat 
naștere din fu
zionarea a două 
colective mai 
slabe. Deci, se 
formase un co
lectiv neomo
gen, care a eu» 
noscut multe 
frămîntări. în 
trimestrul doi, în 
catalog se adu
nau absențe ne
motivate, note
le multor elevi anunțau co- 
rigențe. într-o adunare U.T.C. 
s-a discutat situația celor 
în cauză și s-a trecut la mă
suri concrete. Rezultatul? în tri
mestrul trei, nici o absență ne
motivată și un singur corigent. 
Iată că o intervenție a organiza
ției, fermă, combativă, dă re
zultate. Aceasta i-a făcut și mai 
încrezători in puterile lor, ale 
colectivului. In recenta aduna
re, propunerea amintită a ve
nit tocmai de la cel de la care 
se așteptau mai puțin. De la 
Gheorghe Ștefănescu. singurul 
corigent al clasei. „Am rămas 
corigent mai ales datorită nu
meroaselor absențe — spunea el. 
La început, diversele critiei 
m-au făcut să mă simt izolat, 
dar apoi mi-am dat seama că 
greșisem; colegii îmi doreau bi
nele. Ca unul care știu ce re
prezintă consecințele chiulului, 
propun să hotărîm să nu avem 
nici o absență, nici un corigent". 
In anul III D, fiecare zj de 
școală începe să se desfășoare 
cu această deviză din adunarea 
de alegeri.

La organizația U.T.C. a anu
lui III E, discuțiile au fost, de 
asemenea, animate. Cele mai 
multe luări de cuvînt au dez
bătut probleme care au fost mai 
puțin dezvoltate în darea de sea
mă sau care au fost omise. Și, 
lucru foarte important, discu
țiile referitoare la activitatea 
tehnico-productivă au arătat o 
înțelegere matură a sarcinilor 

școlii de azi, care trebuie să asi
gure fiecărui elev o pregătire 
temeinică pentru muncă, pen
tru viață. însușirea unei mese
rii se pune deci tot mai acut, 
De aici, nemulțumirea celor mai 
multe uteciste care s-au înscris 
la cuvînt. în timp ce băieții be
neficiază de condiții optime de 
instruire în atelierele de lăeă- 
tușerie, prelucrări mecanice și 
electrotehnică, elevele își pierd 
timpul cu unele activități ruti
niere în cadrul atelierului de 
confecții și artizanat. De ce nu 
sînt și ele repartizate în aceste 
ateliere, mai ales că formează 
majoritatea elevilor liceului? — 
au întrebat utecistele. O singu
ră clasă de fete, de anul II, care 
a fost repartizată „experimen
tal" la atelierul de electrotehni
că reprezintă prea puțin. Tre
buie făcut mult mai mult. 
Sînt dornice să munceas

Clasa - colectiv 
de uteciști care 

acționează în spirit 
exigent, combativ

că, să învețe o meserie... 
Conducerea școlii trebuie să 
țină seama de acest punct de 
vedere formulat în adunare. Co
lectivul anului II C ne-a dove
dit in adunare că-și cunoaște 
toate problemele, indatoririle. 
El face parte din prima gene
rație de elevi care va absolvi 
prima treaptă de liceu în con
dițiile generalizării ei. în vară, 
îi așteaptă probe dificile. Se 
pune problema responsabilității 
individuale, dar și a celei co
lective. în programul de activi
tăți apar măsuri concrete. Una 
din ele se referă la elevii care 
nu înțeleg că aceeași atenție tre
buie acordată atît matematicii, 
cit și pregătirii practice. Orga
nizația U.T.C. își propune să-i 
determine pe toți elevii să acor
de o atenție egală pregătirii la 
toate disciplinele școlare.

...Stăm de vorbă cu secretarul 
comitetului U.T.C, pe liceu, Ale
xandru Voitcu. Comitetul U.T.C. 
este foarte solicitat în aceste zi
le. Dar este și ajutat să pre
gătească adunările, la întocmi
rea materialelor. Organizația de 
partid a școlii a repartizat cite 
un comunist să răspundă de un 
anumit număr de organizații 
U.T.C. de clasă, conducerea șco
lii a cerut tovarășilor diriginți 
să ajute birourile. Cei doi acti
viști ai comitetului municipal al 
U.T.C. s-au aflat în școală, în 
mijlocul uteeiștilor, de la în
ceputul anului școlar.

Că această prezență a activiș
tilor U.T.C. în școli era o rea
litate, ne-am convins și la Li
ceul mecanic nr. 1. Mai mult, 
aici am intîlnit și pe Vasile Dra- 
gomir, locțiitorul secretarului 
U.T.C. de la I.U.T., întreprinde
rea patronatoare. venit să spri
jine comitetul U.T.C. din școală 
să pregătească adunările de ale
geri. Comitetul U.T.C. de la li
ceul mecanic ar fi avut nevoie 
însă și el de sprijinul condu
cerii școlii și în special al diri- 
ginților, care sînt cei mai în 
măsură să ajute biroul U.T.C. de 
clasă la întocmirea materialelor 
și in timpul adunărilor, prin 
participare la dezbaterea pro
blemelor de interes major. N-au 
primit acest ajutor și s-au des
curcat mai greu. Nu ne mirăm, 
deci, că programele de activități 
ale celor 32 de organizații sea
mănă unele cu altele ca și cînd 

ar fi fost scri
se la indigo; că 
au fost întocmi
te dări de sea
mă de o coală 
și jumătate și 
aceea ocupată 
cu generalități; 
că discuțiile au 
fost lipsite de 
substanță, de 
luări de poziție 
față de situații 
care cereau mă
suri operative, 
eficace. Un e- 
xemplu: foarte 
bine că în adu
narea organiza
ției anului III B 
s-a discutat a- 
prins despre lip
surile activității 
sportive, dar de 
ce foarte timid 
despre pregăti
rea profesională 
atit teoretică, 

eît mai ales practică? Sînt 
elevi ai unui liceu de speciali
tate și la absolvire trebuie să 
stăpînească foarte bine o mese
rie. Nimeni însă nu a propus 
măsuri concrete pentru atrage
rea tuturor uteeiștilor la con
cursurile pe meserii, pentru sti
mularea însușirii la un înalt ni
vel a deprinderilor de lucru 
la diferitele mașini cu care a- 
telierul școlar este foarte bine 
dotat. Și doar este vorba de o 
clasă cu specialitatea prelucrării 
prin așchiere. Despre stilul de 
muncă al biroului organizației 
U.T.C. de clasă vorbește eloc
vent următorul fapt : utecista 
Valeria Deicu, corigentă anul 
trecut la mai multe obiecte, nu 
a fost criticată niciodată și nici 
ajutată să se îndrepte : situația 
se repetă și în cazul altor elevi 
care nu și-au făcut datoria. Sînt 
lucruri care nefiind nici acum, 
la adunare, discutate cu maxi
mum de exigențe și spirit de 
răspundere, pot continua. E ro
lul conferinței de dare de sea
mă și alegeri pe liceu să inter
vină cu o analiză mai substan
țială, să aibă în atenție mai cu 
seamă organizațiile de clasă în 
care adunările s-au desfășurat 
superficial și să concretizeze un 
plan de măsuri amplu, la obiect, 
adevărat ghid pentru activitatea 
de organizație.

ION MIHALACHE

PIATRÂ
S-a încheiat cea de a Vl-a 

ediție a taberei de sculptură de 
la Măgura. 96 de statui, popu
lează, acum, compact, o poiană 
deluroasă de citeva hectare. Ul
timele lucrări (16 la număr) în
chid, astfel, rotund, perimetrul 
sinuos al poienii, trasat de li
ziera pădurii. O aripă a „mu
zeului" în aer libe de la Mă
gura s-a conturat pe deplin, de
finitiv. De acum încolo statuile 
vor coborî lin, incercuind într-o 
salbă lacul din apropiere, alu
necând apoi, cu timpul, mai jos, 
în căutarea altor poiene. Cea 
de a Vl-a ediție propune invo
luntar. un popas. Un răgaz. O 
invitație de a reflecta asupra 
înfăptuirilor de pînă acum. Ce 
ne spune, în definitiv, acest 
grandios ansamblu monumental 
unic in țară ?

în primul rînd dezvăluie as
pirația multor creatori de a se 
angaja în realizarea unui „mo
nument" de proporții, de a trăi 
o experiență romantică (crearea 
unui fel de sanctuar în inima 
pădurii). Catalizatorul întregii 
întreprinderi este entuziasmul. 
Entuziasmul artiștilor și entuzi
asmul organizatorilor. Se vă
dește, aici, cît de adine și cât 
de puternic este efectul acestuia 
în artă. Atunci cînd flacăra lui 
arde, eu adevărat. înaltă și vie. 
Pe plan social. Măgura rămîne 
o lecție ale cărei înțelesuri nu 
le-am exploatat îndeajuns. Ideii 
și pietrei, de pildă, le sînt de 
ajuns o lună de zile pentru a 
deveni statuie. Cu o ingenuitate 
cuceritoare, asemeni practicilor 
antichității. Se poate, deci, și 
fără referate, și fără adrese. 
Un tînăr artist se bucură 
la Măgura de o incontesta
bilă încredere. Aici săvîr- 
șește, uneori imediat după 
absolvirea institutului, o „repe
tiție generală", în vederea viitoa
relor sale realizări de proporții. 
Experiența practică dobîndită, 
astfel, este extrem de prețioasă 
și nu poate fi înlocuită prin 
nimic. Avem surpriza, in acest 
ansamblu, de a descoperi lucrări 
concepute de către tineri dar 
care sînt departe de a fi un 
simplu exercițiu. Alături de ar
tiști maturi, afirmați, cu perso
nalitate, tinerii sculptori au 
lăsat în urma trecerii lor va
lori autentice. La împlinirea lor, 
s-a contopit și spiritul acestei 
tabere.

Firește, ansamblul este inegal. 
Pădurea, colinele, cerul strălu
citor, solitudinea locului, pro
funda tăcere a naturii Învăluie 
totul, la fel. anesteziind predis
pozițiile noastre criftice. Ansam
blul este frumos, este străluci
tor, așa cum este.' Natura are 
darul de a transforma orgoliile 
în candori, de a nivela „în
curcăturile", de a fi generos- 
blîndă cu orice întreprindere a 

omului. Măgura este, din acest 
punct de vedere, și o lucrare a 
naturii. Seva vieții urcă pe ne
simțite, în fiecare alveolă și 
interstițiu al pietrei. Aceasta 
este o posibilă „lectură" a Mă- 
gurei.

Judecată mai lucid, întreprin
derea descumpănește puțin. Fi
ința ei s-a articulat dintr-o acu
mulare fortuită. Ea nu constitu
ie ceea oe ș-ar putea numi un 
organism. Fiecare artist s-a an
gajat într-o experiență proprie, 
uneori fără un țel limpede, de 
regulă fără a ține seama de ceea 
ce se clădește în jurul său. Din

tr-o perspectivă mai largă, tabă
ra poate sugera un „dicționar al 
artei moderne", așa cum remar
ca George Apostu, unul dintre 
susținătorii ei fervenți, partici
pant la două ediții (intiia și a 
Vl-a). Noblețea severă, demni
tatea austeră a peisajului con
feră acea notă de rigurozitate 
elementară ansamblului. Năpă
dit de o vegetație bogată, cotro
pitoare, ar fi poate un Bomar- 
zo. O grădină ciudată, cu statui, 
și nu un ansamblu monumental 
implantat in natură, semnifica
tiv pentru aspirațiile contempo
raneității.

Există în viata fiecărui sculp
tor năzuința de a realiza monu
mente de amploare, in care să 
se identifice cu spiritualitatea 
poporului, cu momentele profund 
semnificative, simbolice ale isto
riei și existenței sale. Intlmplă- 
rile vieții ori propriile posibili
tăți pot închega asemenea mo
numente, ori le pot abandona in 
stare de proiect. Aspirația există 

însă. Ne gîndim la Brâncuși și 
la ansamblul său de la Tg. Jiu, 
la Geza Vida și la ansamblul 
său de la Moisei. Ne gindim la 
chinul lui Paciurea, care a ur
mărit toată viața realizarea u- 
nui monument reprezentativ al 
lui Eminescu. La Gheorghe An- 
ghel ale cărui figuri de cărtu
rari sau figuri simbolice (victo
rii, maternități) par create 
pentru un panteon imaginar.

O asemenea aspirație poate fi 
recunoscută în destul de nu
meroase lucrări realizate la Mă
gura. Fie că se referă la spiritul 
artei noastre populare, fie că 
se referă la istoria neamului. în 
afara oricăror aprecieri stilisti
ce, putem cita în diverse ediții, 
inclusiv ultima, lucrările lui 
George Apostu, Constantin Po- 
povici, Aurelian Bolea, Cristian 
Breazu, Mihai Buculei, Florin 
Codre, Dumitru Pasima, Nică 
Petre, Mihail Laurențiu, Daniel 
Suciu. Gheorghe Coman, Gri- 
gore Patrichi ș.a. E drept, unele 
lucrări propun teme filozofice 
mai cuprinzătoare, meditații a- 
supra timpului și vieții, în parte 
convingătoare artistic, dar și 
simple dezvoltări decorative, a- 
flate sub fascinația, unor rezol
vări plastice descoperite de mai 
Importanți ori mai puțin impor
tanți sculptori străini. Nu în- 
tîmplător, în lucrările din ultima 
categorie se poate constata nu 
numai o confuzie ideatică, o 
lipsă de substanță, dar adesea, 
chiar și o minuire inadecvată a 
materialului — piatra de Mă
gura. Soluțiile lor copiază solu
ții ale metalului, lemnului, ma
terialului plastic.

Bineînțeles, concentrarea atîtor 
forțe creatoare în articularea an
samblului facilitează un anume

eclectism. Dispersarea intenții
lor îl subliniază, îl hrănește, il 
face mai oert însă. încerci, me
lancolic, ca în fata oricărei lu
crări imense, isprăvite parțial 
dar irevocabil, în fața a- 
cestui uriaș „fracmentarium." 
regretul necorelării ener
giilor. La un loc, acestea ne-ar 
fi oferit un grandios panteon 
al artei noastre contemporane, 
al idealurilor noastre generoase 
zidite în piatră pentru genera
țiile ce vor vepi.

Dacă Măgura este concepută 
ca un teren fertil al experienței 
artistice se poate accepta, fie și 
pentru o singură ediție, inmă- 
nuncherea propunerilor artistice 
sub o temă unică, inspirată din 
tot ceea ce are mai de preț și 
vibrant trecutul și prezentul po
porului nostru. Fără îngrădiri 
stilistice, fără idei preconcepute. 
Căci ceea ce am aștepta aici ar 
fi tocmai noul, imaginea lipsită 
de conservatorism și convențio
nalism, rezonanța profundă, re
ală și personală a vieții în con
știința artistică. De unde reți
nerea față de temă? Toate ma
rile construcții ale civilizațiilor 
trecute, toate construcțiile pre
zentului s-au conturat și se 
conturează în jurul unei „teme". 
Tema înseamnă, la urma urme
lor, și un refuz al intimplării. 
Nici un „panteon", nici un „sanc
tuar" nu a fost rodul capriciu
lui și discontinuității. Dimpo
trivă, rodul unei concentrări em
blematice, artistic, filozofic, so
cial pentru umanitatea care le-a 
dat viață. Monumentul, mai 
mult gruparea de monumente, 

nu este un fenomen artistic, in
tim. Ele presupun o voință co
lectivă, creatoare și Cuprinzător 
socială de simbolizare în opere 
perene a umanității istorice pe 
care o reprezintă. Măgura, deo
camdată, este mai mult „em
blema" talentului nostru. De a- 
ceea nici nu depreciem multe 
din lucrările. împămîntenite, in 
toate sensurile, aici.

C.R. CONSTANTTNESCU

P. S. Mai în fiecare ediție fo
tograful pune, pe o seară, la 
sfirșitul catalogului citeva fi
guri aspre, cu mjini Ia fel 
de aspre, sub titlul : „Colectiv 
angajat auxiliar". Sint cioplitori 
din satul Ciuta, aflat undeva in 
preajma taberei, care degro- 
șează mulți metri cubi de piatră, 
pină Ia stratul acela subțire, de 
unde ideea își reclamă „inven
tatorul", artistul. Nu s-a scris 
despre ei niciodată, deși treaba 
lor cere și finețe, și înțelegere 
a intențiilor artistice, și o mun
că fizică puțin obișnuită. Prin 
fibra brațelor lor, brațul artis
tului se încumetă a ataca o pia
tră de 4 ori 5 metri înălțime în 
răstimp de o lună. Semnătura 
lor pe lucrare zboară odată cu 
așchiile aruncate de daltă. Ea e- 
xistă insă. In tot ceea ce este 
Măgura astăzi. Le dăm numele 
(în ordinea așezării pe scară), 
celor ce-au adus, și ei, la lumină 
cea de a Vl-a ediție a taberei de 
sculptură : Nicolae Toader, Mi
hai Radu, Gheorghe Toader, 
Gheorghe Androne. Cu conști
ința că am spus prea puțin.

L
a 15 septembrie, a- 
proape 1000 de elevi 
și-au prins emblema 
cu inscripția „Liceul 
textil-confecții" Pitești, 

primul act de responsabili
tate și mîndrie. începeau 
o etapă nouă — unii pen
tru prima oară — de for
mare și dezvoltare a personali
tății. de pregătire pentru mun
că, pentru viață. Au găsit, și au 
regăsit, atmosfera de muncă, de 
exigență care în anul școlar tre
cut s-a convertit în aproape 
sută la sută procent de promo- 
vabilitate. Deci a trecut o săp- 
tămînă de școală. Ce se poate 
intimpla mai deosebit intr-o 
săptămină, mai eu seamă că este 
prima după vacanța mare ?
FIECARE ORĂ SE CiNTĂREȘTE 

DUPĂ EFICIENTA

Să ne imaginăm, că avem in 
fșță raportul pe care uteciștii 11 
vor prezenta în 
adunarea pe 
școală. Substan
ța lui este consti
tuită nu din cu
vinte, ei din fap
te. S-a pornit la 
lucru sub devi
za: „ordine, dis
ciplină, răspun
dere". în cata
logul anului II 
au apărut pri
mele note : Con
stanța F. Bor
can — 9 la ma
tematică. La a- 
nul III C, orele 
de tehnologie și 
de organizarea 
producției oferă 
elevilor cunoș
tințe noi. Au 
fost constituite 
grupele de aju
torare. De ce a- 
tîta grabă cînd 
primele note nu 
arată a fi necesar apelul la în
trajutorare ? Ni se explică : sint 
elevi care în anul trecut au a- 
vut unele greutăți în însușirea 
diferitelor discipline, mai ales a 
tehnologiei : s-a hotărit ca a- 
ceștia să fie ajutați să recupe
reze, să nu înceapă studiul al
tor discipline cu goluri în cu
noștințe. Au și fost organizate 
ore de meditații : la anul II D 
cu ing. Elena Donciu, la II F cu 
ing. Cornelia Mihai. Hotărîrea 
este fermă : din prima zi tre
buie mobilizate toate forțele, 
folosite toate posibilitățile pen
tru ca liceul, care se bucură de 
un bun renume, să-și păstreze 
locul printre unitățile de frunte 
ale M.I.U. în centrul atenției se 
află elevii anului I, cei mai 
mulți veniți de prin părțile Mol
dovei. Ei trebuie integrați rapid 
în atmosfera colectivului. Comi
tetul U.T.C. (secretar Adela 
Ghețău) a organizat cu ei „o 
lecție" introductivă în meserie : 
vizitarea noilor cartiere, a între
prinderilor „Textila", „Argeșea- 
na“, Fabrica de încălțăminte din 
municipiu, unde vor efectua 
practica.

CE-AI LUCRAT ASTĂZI ?

O întrebare banală, dar pe 
eare elevii și-o adresează reci

proc, în fiecare zi. în raportul 
la conferință capitolul „muncă" 
este pe prim plan. în primul 
trimestru al anului de învăță- 
mint trebuie să se realizeze un 
plan de producție în valoare de 
un sfert de milion. Țesătoarele 
care fac practică la „Textila" 
au fost repartizate în trei zone, 
fiecare are in primire cite 6 
războaie de țesut. Lucrează nu 
numai obișnuitele țesături, o- 
landină și tifon, dar și un nou 
produs „Miami", care se expor
tă în Elveția. O dovadă în plus 
a seriozității și nivelului de 
pregătire al elevilor. In aceeași 
întreprindere, elevii au recondi
ționat scule, piese de schimb 
pentru mașini și iau parte la 
reparații și montaj.

în atelierele școală, același 
ritm alert. S-au stabilit sorti
mentele, modelele cu multă vre
me înainte de începerea școlii, 
așa că acum se muncește din 
plin. într-o singură zi se țes în 

Atitudinea față 
de muncă în 

limbajul faptelor 
de fiecare zi

jur de 100 m olandină. Bă
ieții sint antrenați in acțiunea 
de autodotare. „Ne ocupăm — 
spune Toma Milandru, șeful ca
tedrei de desen — de realizarea 
aparaturii pe baza principiilor 
ergonomice. Cu stăpînirea de si
ne. pe care ți-o dă priceperea și 
învățătura, elevii lucrează Ia 
transformarea a 40 de mese de 
desen după prototipul realizat 
în școală și a 40 de dispozitive 
M.T.I. pentru simplificarea in
strumentarului de desen. în cu- 
rînd. sala de desen va căpăta o 
nouă funcționalitate. Se va re
aliza aicî o pregătire, la cote su
perioare".

IN FIECARE ZI, O ACȚIUNE

Ideea de continuitate în mun
ca organizației se poate lesne 
constata. Planul de activități co
mune cu direcțiunea liceului a 
fost alcătuit din vreme și a de
venit ghid de fiecare zi. Corne
lia Iatău, director adjunct, și 
Silvia Stoica, îndrumător U.T.C., 
ne vorbesc despre citeva acțiuni 
organizate în primele zile de 
școală. Au fost constituite echi
pele de ordine și control, potri
vit unei tradiții încetățenite în 

liceu : în fiecare zi veghează ca 
ținuta colegilor să fie corectă, 
ca rigorile disciplinei să fie res
pectate, se îngrijesc ca la masă, 
meditații, în dormitoare să fie o 
ordine desăvîrșită. în mod deo
sebit. se ocupă de elevii din a- 
nul I : îi ajută să învețe „ABC- 
ul“ vieții de licean. Alte echipe, 
formate din cite patru elevi, pot 
fi întîlnite în fiecare zi pe Calea 
București. O inițiativă lăudabi
lă : echipele de elevi răspund 
de un sector al acestui bulevard 

adică asigură curățenia și li
niștea. La început se mai găseau 
și trecători „binevoitori" care 
zîmbeau sau îi ironizau pe e- 
levi. Acum le adresează cuvinte 
de laudă. într-un fel, școlarii 
de aici au devenit prietenii mul
tor locatari de pe acest bule
vard.

Și dacă vor ca orașul în care 
învață să fie frumos, cu atît mai 
mult doresc să-și valorifice fan
tezia și spiritul gospodăresc în 

căminul în care 
locuiesc. Aici, 
din munca lor, 
elevii anului I 
și-au constituit 
un fond din care 
au cumpărat, cu 
ajutorul educa
toarei Aurelia 
Enea, flori, șter
gare, ceramică. 
Adela Ghețău, 
secretara comi
tetului U.T.C., 
ne precizează că 
s-a reorganizat 
comitetul pe că
min din care fac 
parte și elevi 
din anul I. exis
tă responsabili 
pe dormitoare, 
etaje. în came
rele elevilor din 
anul I ap fost 
repartizați și 5— 
6 elevi din anii 
II și III. Aceș

tia ii ajută să se autogospodă- 
rească, le dau sfaturi cum să-și 
organizeze timpul liber pentru 
ca și aici să se închege un co
lectiv puternic.

„CEL MAI BUN CULEGĂTOR"

Fie că e vorba de învățătură, 
practică, sau de timp liber, se 
poate ușor observa că organiza
ția U.T.C.. ajutată de profesori, 
caută mijloacele prin care să se 
dinamizeze acțiunea. La începu
tul anului școlar, colectivul a 
fost felicitat de Comitetul jude
țean Argeș al U.T.C. pentru re
zultatele obținute în munca pa
triotică efectuată la Fabrica de 
conserve Topoloveni și Stațiu
nea experimentală viticolă Ște- 
fănești. în curînd, vor merge din 
nou la Ștefănești 'ca să culeagă 
via „pe care au săpat-o, legat-o 
și îngrijit-o". Și înainte de a 
porni la drum, au hotărît planul 
de bătaie care începe cu între
cerea „Cel mai bun culegător", 
încă un punct ce se va înscrie 
în raportul uteeiștilor la confe
rința lor.

LIDIA POPESCU

CRIZA SIMȚULUI
Băieții aceia trei din ancheta 

lui Vartan Arachelian aveau pai
sprezece ani Și voiseră să-și a- 
menajeze o cabană în pădure 
intr-o poiană minunată pe care 
ei au și numit-o dealtfel ,,Po
iana frumuseții" Și acest singur 
fapt ne aduce zimbetul pe buze, 
o oarecare melancolie și amin
tirea unei intregi literaturi. Bă
ieții aceia trei, ca să poată să-și 
pună la punct cabana din poiana 
frumuseții s-au gindit la un lu
cru simplu, ingenios, rapid și 
practic : să dea lovitura la o 
cabană gata amenajată, in ter
meni tehnici s-o „spargă" adică 
și deveniți aproape eroi de se
rial să îmbine utilul cu aven
tura. Cînd reporterul grav, pri- 
vindu-i insistent, ii întreba dacă 
își dau seama ce-au făcut, băie
ții aceia întreprinzători au zis 
„da, o prostie" și au bufnit în 
ris. Mi se pare că este cel mai 
teribil lucru pe care l-am văzut 
la televizor in ultima vreme. 
Acel fel ingenuu de a amesteca 
jaful calificat cu adolescentina 
dorință a „cabanei din pădure" 
și hazul nestăvilit care-i cuprin
sese la amintirea spargerii de
monstrau cu o limpezime fără 
echivoc lipsa simțului moral; or, 
să vezi acest spectacol la trei 
băieți de paisprezece ani nu este 
lucrul cel mai vesel din lume. 
La vîrsta aceasta șe mal fac și 
prostii. Nu chiar spargeri, dar 
prostii mai mari sau mai mici 
băieții de cincisprezece ani mai 
fac. Dar in mod normal reacțio
nează ca fiul acela silitor care 
nu a fost lăsat să facă școala de 
sport și să se ducă la o intil-

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM 
„CARPAȚI" BUCUREȘTI

Oficiul Național de Turism „Carpați" București selecționează 
candidați pentru munca de ghizi-interpreți, însoțitori de excursii 
în țară și peste hotare.

Condițiile obligatorii ce se impun candidaților :

• Vîrsta — 18-60 ani.
• Studii — minim liceul cu diplomâ de ba

calaureat.
• Cunoașterea temeinică a cel puțin unei 

limbi străine.
• Domiciliul stabil în București sau flotant 

(pentru studenți).
Acțiunea de selecționare va avea loc în perioada 22 septem

brie — 10 octombrie 1975, la sediul Universității Populare Bucu
rești, Bd. N. Bălcescu nr. 18 - parter.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

ANUNȚĂ
scoaterea la concurs a postului de lector, poziția 3 șl a postului 
de asistent, poziția 5, ambele cu normă de cercetare științifică, 
din statul de funcțiuni al Secției de teoria sistemelor de pe lingă 
Universitatea din București.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Universității 
din București, b-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 64, in termen 
de 30 de zile (pentru postul de lector) și de 15 zile (pentru pos
tul de asistent) de la data publicării acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Repu
blica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial Partea I 
nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Edu
cației și Invățămintului nr. 84 539 1969.

Concursul se va ține Ia Universitatea din București în termen 
legal.

MORAL
nire : fac prostia și se rușinea
ză, se jeluiesc, întorc capul, ti 
auzi cum scot cu greu vorbele 
din gură. Dar cei trei băieți cu 
cabana erau veseli. Dacă efortul 
educational pe viitor trebuie în
dreptat intr-o direcție la acești 
copii atunci tocmai in aceasta 
este necesar să fie îndreptat : 
ei trebuie „invitați" cu simțul 
moral, ei trebuie ajutați să nu 
devină cinici, recalcitranți, lip
siți de conștiința vinii. Reporte
rul spunea că asemenea cazuri 
se întilnesc totuși rar. Este de

EMISIUNE T. V.
sperat. Este de sperat că un a- 
semenea obiectiv — dezvoltarea 
simțului moral la adolescenți — 
stă în atenția educatorilor. In e- 
misie a mai fost un caz dificil de 
delincventă provenită de la un a- 
dolescent crescut într-o casă ele
gantă, impregnată de elegantă 
spirituală.

Femeia care vorbea și a cărei 
siluetă, artificiu metaforic — o 
vedeam în oglindă, explica a- 
leasa educație de care s-a bucu
rat fiul ei. E de presupus că in
tr-adevăr el s-a bucurat de o 
educație aleasă. A avut în jurul 
lui o ambiantă frumoasă, armo
nioasă, și acesta este un element 
educațional, dezvoltarea simțului 
pentru frumos, a avut cele mai 
serioase lecturi la îndemînă, a 
ascultat muzici, a trăit într-o 
ambianță civilizată. Și totuși, în-

tr-o bună zi a furat nu știu ce.
Lucrul pare inexplicabil, îndrăz
nim să afirmăm că problema ca
pitală nu era obligatoriu aceea 
că el nu se ducea să cumpere 
pline. Există o serie întreagă' de 
adolescenți care nu cumpără ei 
piine și nu devin automat hoți. 
Undeva, în această educație fă
cută cu multă grijă s-a strecu
rat insă o notă falsă. Copiii simt 
teribil falsul, minciuna și aces
tea au asupra lor repercusiuni 
dintre cele mai severe. Firește, 
unul dintre falsurile cele mai gra
ve este acela că acești adolescenți 
sint feriți de grijile vieții. Dar 
nu este numai atit. copiii sesi
zează și falsul de atitudine „ne 
tratează ca pe niște copii", spu
nea unul dintre subiecți cu ră
ceală și duritate, și această e- 
roare de înțelegere și tratament 
atacă prestigiul adultului, pro
voacă „șocul de frustrare" și așa 
mai departe. Se poate presupune 
că acel subiect care fusese un 
elev foarte bun, chiar secretar 
de U.T.C. și care a intrat sub 
conul de umbră al unui delinc
vent major era într-o criză pre
lungită, pur și simplu pentru că 
părinții nu-l lăsaseră să urmeze 
liceul sportiv, așa cum dorise el. 
Cauzele pot fi multiple. Aseme
nea anchete nu fac altceva decit 
să ne atragă o dată in plus aten
ția că dezvoltarea simțului mo
ral la adolescent este o chestiu
ne de o mare importanță, difi
cultate, complexitate și delica
tețe.

SMARANDA JELESCU

LA FILARMONICA „GEORGE ENESCU"

CONCERT INAUGURAL 
Al STAGIUNII 1975-1976.
Concertul de deschidere a sta

giunii 1975—76 a Filarmonicii 
„George Enescu" a reunit marți 
seara, pe scena Ateneului Ro
mân. trei personalități de noto
rietate : violonistul Ion Voicu. 
artist al poporului, dirijorii Ma
rin Constantin și Mircea Crjs- 
tescu, artiști emeriți. Intr-o sală 
plină pînă la refuz, corul Ma
drigal și orchestra simfonică a 
filarmonicii au prezentat un pro
gram de o înaltă valoare, răs- 
punzind așteptărilor unui public 
dornic, după o vacanță de două 
luni, de o seară de muzică.

Primirea caldă făcută presti
gioasei formații camerale și con
ducătorului ei. aplauzele înde
lungi au exprimat prețuirea si 
simpatia publicului față de acest, 
ansamblu care de mai bine de 
un deceniu reprezintă cu cinste, 
în tară și în afara granițelor, 
arta interpretativă românească. 
După succese răsunătoare recent 
obțjnute la trei festivaluri inter
naționale — de la Roma. Soren
to și Ravello. Madrigalul a cîn- 
tat „acasă" dăruindu-și întreaga 
măsură a măiestriei sale.

„Sintem bucuroși — ne spunea 
dirijorul Marin Constantin — să 
ne reîntilnim cu publicul bucu- 
reștean care ne cunoaște de la 
primele noastre concerte, care 
ne-a urmărit cu interes neobosit 
și pe care nu vrem să-1 dezamă
gim niciodată. Plăcerea și satis
facția de a cinta pentru el este 
dealtfel cu atit mai mare cu cît 
știm că spre deosebire de publi

cul din străinătate, cel de acasă 
înțelege pe deplin, simte fondul 
inestimabil din lucrările româ
nești, din prelucrările de folclor 
ce ocupă un important capitol in 
repertoriu, este receptiv și apre
ciază modul în care noi le tăl
măcim". Lîngă piese de Claudio 
Monteverdi, Orlando di Lasso, 
Passereau, John Bennet. Madri
galul a interpretat „Fluierase și 
buciume" de Mihai Moldovan. 
„Ofranda copiilor lumii" de Sa- 
bin Păutza. „Suită din Țara Oa
șului" de Dariu Pop și „Chin
dia" de Alexandru Păscanu. Cu 
totul remarcabile, lucrările tine
rilor compozitori Sabin Păutza 
și Mihai Moldovan au oferit co
rului două partituri cu intere
sante probleme de ordin tehnic 
și artistic solicitîndu-i o execu
ție de virtuozitate.

în partea a doua a concertului 
l-am ascultat pe violonistul Ion 
Voicu cu Concertul in Re major 
pentru vioară și orchestră de 
P I. Ceaikovski. Sub bagheta 
dirijorului Mircea Crișlescu, or
chestra a executat cu perfectă 
tehnică subliniind cu finețe ca
racterul romantic al lucrării, pa
ragrafele lirice reprezentative. 
Solistul Ion Voicu, artist cu un 
puternic temperament și o sen
sibilitate dublată de luciditatea 
creatorului ce își domină resur
sele. ne-a prezentat solemn, dar 
cu emoție în același timp, un 
Ceaikovski autentic. Concertul a 
fost încheiat cu „Rapsodia Ro
mână nr. 1" de George Enescu. 
Am ascultat-o ca pe un imn, ca 
pe o odă, ca pe un jurămînt de 
credință, ca pe o sfîntă moște
nire.

ALINA POPOVICI

Expoziție de artă plastică 
la Drobeta-Turnu 

Severin
La Drobeta-Turnu Severin a 

avut loc. miercuri, vernisajul li
nei expoziții de artă plastică, 
găzduită de Casa de cultură a 
municipiului. Un mare număr 
de muncitori, ingineri si tehni
cieni din întreprinderile și in
stituțiile orașelor Dr.obeta-Tur- 
nu Severin și Orșova prezintă 
mai mult de 100 lucrări de pic
tură. grafică, metaloplastie. piro
gravură etc., inspirate din reali
tățile contemporane ale așezări
lor mehedințene. din viata și 
munca locuitorilor acestora, din 
noul peisaj economic și arhitec
tural al județului.
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Statelor Unite Me
xicane, LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, următoarea telegramă :

Adresez Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru 
mesajul de felicitare pe care mi l-ați transmis cu ocazia sărbătoririi 
celei de-a 165-a aniversări a independenței Mexicului.

îmi este deosebit de plăcut să vă exprim cele mai bune urări 
pentru prosperitatea continuă a nobilului popor român și pentru 
dezvoltarea tot mai intensă a relațiilor excelente care în mod fe
ricit unesc cele două țări ale noastre și care au fost atît de pu
ternic impulsionate în timpul recentei dumneavoastre vizite.

Reînnoiesc Excelenței Voastre asigurarea celei mai înalte consi
deration!.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului 
STANKO TODOROV, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre 
Republica Democrată Germană, folosesc prilejul pentru a vă trans
mite dumneavoastră^ Guvernului Republicii Socialiste România și 
poporului frate român cel mai cordial salut, urarea ca relațiile 
dintre cele două popoare vecine ale noastre să se întărească în 
continuare, noi succese în construcția socialistă a patriei dumnea
voastră, în lupta pentru triumful socialismului și păcii în Europa, 
in întreaga lume.

AUEXDA
ÎNTÎLNIRE

Miercuri dimineața, tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
s-a întîlnit cu delegația Uniunii 
Naționale a Sindicatelor Oame
nilor Muncii din Dahomey 
(U.N.S.T.D.), condusă de Roma
in Vilon Guezo, secretar general.

A luat parte Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, într-o atmo
sferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă, a avut loc un schimb 
de informații cu privire la ac
tivitatea internă a celor două 
or anizații, precum și asupra 
u r probleme ale mișcării sin- 
c .cale internaționale.
PglMIRE

Președintele părții americane 
în Consiliul economic româno- 
american, Milton Rozenthal, pre
ședintele Consiliului de admi
nistrație al Companiei Engel
hardt Minerals and Chemical, 
care se află într-o vizită in țara 
noastră, a fost primit de Ion 
Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 
Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, 
și a purtat convorbiri cu repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerului Industriei 
Chimice. De asemenea, oaspe
tele s-a întilnit cu Vasile Vo- 
loșeniuc, președintele Băncii 
Române de Comerț Exterior și 
președinte al părții române în 
Consiliul economic româno-ame- 
rican.

în cadrul întrevederilor care 
iu avut loc au fost examinate 
msibilitățile existente pentru 
'ezvoltarea și diversificarea ra- 
orturilor de colaborare dintre 
ele două țări.
SOSIRE
Miercuri după-amiază, a sosit 

în Capitală o delegație econo
mică sudaneză, condusă de Ma- 
moun Biheiri, ministrul finan
țelor și economiei naționale, 
care va participa la lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-sudaneze de 
cooperare economică și tehnică.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Iulia Bituleanu, adjunct al 
ministrului finanțelor, de alte 
p oane oficiale.

Au fost de față Sayed Sharief, 
ambasadorul Republicii Demo
cratice Sudan la București, și 
Florian Stoica, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Khartum.

VIZITĂ
în continuarea vizitei pe care 

o întreprinde în țara noastră. 
John Selwyn Lloyd, președinte
le Camerei Comunelor din Ma
rea Britanie, a fost în cursul 
zilei de miercuri oaspete al me
leagurilor sucevene. Primul po
pas a fost făcut la Mănăstirea 
Dragomirna, unde în întîmpina- 
rea oaspetelui a venit Justin 
Moisescu, mitropolitul Moldovei 
și al Sucevei. Au fost vizitate 
apoi renumitele monumente is
torice și de artă de la Sucevița, 
Moldovița și Voroneț, precum și 
obiective social-culturale din 
municipiul Suceava.

Pe parcursul vizitei, președin
tele Camerei Comunelor a fost 
însoțit de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, și de Miu Dobrescu, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al jude
țului Suceava.

Seara, președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului popu
lar județean a oferit un dineu 
în onoarea președintelui Ca
merei Comunelor din Marea 
Britanie, John Selwyn Lloyd.
SEMNARE

La Ministerul Afacerilor Ex
terne a fost semnat, miercuri 
dimineața, Actul primei reuni

uni comune a Comisiilor mixte 
româno-mexicane de cooperare 
culturală și de cooperare știin
țifică și tehnologică. în spiritul 
celor stabilite de președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Statelor Unite Mexicane, 
Luis Echeverria, în Declarația 
solemnă comună din 10 iunie 
1975, reuniunea a analizat dez- 
voltarea schimburilor culturale, 
științifice și tehnologice dintre 
cele două țări și a adoptat o 
serie de măsuri pentru îndepli
nirea Acordurilor de cooperare 
existente în domeniile respec
tive. în acest sens, au fost în
cheiate Programul de cooperare 
culturală pentru 1976—1977 și cel 
de cooperare științifică și teh
nologică pentru aceeași perioa
dă, în care sînt prevăzute acți
uni și schimburi în domeniile 
învățămîntului, artei, culturii, 
sportului, in variate sectoare ale 
științei și tehnicii.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea mexi
cană, de Jose Gallastegui, sub
secretar al relațiilor externe, 
în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, vorbitorii au constatat cu 
satisfacție evoluția pozitivă a 
relațiilor pe diferite planuri din
tre România și Mexic și au ex
primat convingerea că noul do
cument va contribui la mai buna 
cunoaștere, în continuare, a va
lorilor create de popoarele celor 
două țări.

La semnare au fost prezenți 
Armando Cantu, ambasadorul 
Mexicului la București, și mem
bri ai ambasadei.

♦
în aceeași zi, tovarășul Paul 

Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educației 
și învățămîntului, a primit pe 
Jose Gallastegui, subsecretar al 
relațiilor externe al Statelor 
Unite Mexicane.

în cursul întrevederii, desfă
șurate într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării ro
mâno-mexicane în domeniile în
vățămîntului, științei și culturii.

A fost prezent Armando Can
tu, ambasadorul Mexicului la 
București.

FESTIVITATE
Titlul de membru corespondent 

al Academiei de arte din R.D.G. 
a fost înmînat artistului poporu
lui Radu Beligan, directorul Tea
trului Național „I. L. Caragiale", 
și compozitorului Zeno Vancea, 
maestru emerit al artei, vicepre
ședinte al Uniunii Compozitori
lor, în cadrul unei festivități 
desfășurate, miercuri la amiază, 
la ambasada acestei țări la 
București.

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, Hans Voss, ambasadorul 
R.D.G. la București, a relevat 
contribuția deosebită adusă de 
cele două personalități artistice 
românești la dezvoltarea culturii 
europene, la consacrarea valori
lor muzicii și artei teatrale na
ționale peste hotare, la promo
varea relațiilor de colaborare 
culturală între popoare.

Mulțumind pentru titlul pri
mit. cei doi oameni de artă ro
mâni și-au exprimat dorința de 
a sluji și în continuare cultura 
românească și universală, idea
lurile de pace și prietenie în 
lume.

La festivitate au fost de față 
membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
ai Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzi
cale, ai Uniunii Compozitorilor, 
alți oameni de cultură.

MANIFESTARE
Aniversarea a 500 de ani de 

la nașterea lui Michelangelo 
Buonarroti, titan al Renașterii 
a cărui artă a străbătut seco
lele, a fost marcată, miercuri 
după-amiază, printr-o manifes
tare omagială organizată de Co
mitetul Național pentru Apăra
rea Păcii, Uniunea scriitorilor, 
Uniunea artiștilor plastici și 
Asociația de prietenie româno- 
italiană. Manifestarea se înscrie 
în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii și UNESCO 
pe anul 1975.

Uzina „23 August" București
B-dul Muncii nr. 256, sector 3, tramvaie 23 și 24, autobuz 79,

RECRUTEAZĂ TINERI PENTRU CALIFICARE PRIN UCENICIE LA 
LOCUL DE MUNCĂ IN URMĂTOARELE MESERII :

• strungar
• frezor
• lăcătuș
• sudor
• turnător-formator

Se primesc tineri — vîrsta 16 ani — din toată țara.
Acte necesare pentru înscriere :

— adeverință de 8 clase
— copie certificat de naștere
— adeverință de vaccinare
— rezultat la analiza sîngelui și plămini
— un dosar cu șină

Pe timpul școlarizării tinerii vor fi retribuiți cu indemnizație 
lunară de 800 lei în anul I și 1 100 lei în anul II.

Informații suplimentare la telefon 43 04 40 interior 1704.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe 
participant la lucrările Consfătuirii 
miniștrilor culturii din țări socialiste

(Urmare din pag. I)

felul în care concepem noi pro
blemele umanitare înscrise în 
documentele dezbătute la confe
rință. Desigur, sînt foarte im
portante schimburile cultural^ 
aț44stjce, preocuparea pentru 
condițiile de muncă ale lucră-, 
torilor din aceste domenii și din 
domeniul presei, dar acestea nu 
reprezintă decit o mică parte 
a problemelor umanitare, a uma
nismului care preocupă partide
le, țările noastre, întreaga ome
nire. Esența problemelor uma
nitare o constituie în fond con
dițiile generale de viață ale cla
sei muncitoare, ale țărănimii, ale 
intelectualității, lichidarea ine
galității, făurirea unor relații de 
echitate, de dreptate socială, 
realizarea unei democrații noi, 
bazată în primul 
tate economică, 
faptul că e greu 
democrație și o
bogați și săraci atît pe 
țional, cit și pe plan 
țional.

Toate acestea impun 
tea activiștilor care lucrează în
domeniul culturii o muncă tot 
mai intensă.

Este știut că marxism-leninis- 
mul, ideologia noastră revolu
ționară, s-a impus in lupta cu 
concepțiile idealiste, străine, 
chiar în condițiile grele, ale re
gimului burghezo-moșieresc. De 
aceea, considerăm că nu trebuie 
să evităm confruntările ideo
logice, dar să fim activi in a- 
ceste confruntări. Concepția re
voluționară ne ajută să găsim 
răspunsuri la toate probleme
le care preocupă astăzi omeni
rea — popoarele din țările noas
tre, din țările în curs de dez
voltare, din țările capitaliste

pre- 
ac- 

dez- 
con-

actualitatea
□

rind pe egali- 
Pornim de la 
de înfăptuit o 
egalitate între 

plan na- 
interna-

din par-

dezvoltate. în acest sens con
cep eu, partidul nostru, spiritul 
documentelor de la Helsinki. Nu 
este vorba doar de un 
schimb de filme, de lite
ratură, de ziare ; aceasta ar 
fi simplist. Dezvoltarea schim
bului in aceste domenii 
supune o intensificare a 
tivității revoluționare, o 
voltare, în noile condiții, a
cepției noastre despre lume și 
viață, înseamnă a răspunde la 
problemele care preocupă as
tăzi omenirea. în felul acesta 
spiritul Conferinței general-eu- 
ropene va fi in favoarea socia
lismului, a forțelor progresiste. 
Dumneavoastră toți aveți un rol 
foarte important in activitatea 
educativă de formare a omului 
nou, în întărirea solidarității și 
colaborării între partidele și po
poarele noastre. Avem nevoie 
cu toții de filme mai bune, de 
o literatură mai bună. în felul 
acesta schimbul cultural intre 
țările noastre să se poată cu 
adevărat intensifica. în Consfă
tuirea dumneavoastră cred că 
veți găsi loc să discutați și a- 
ceastă problemă. Dacă în fiecare 
țară vom face filme, piese și 
cărți mai bune, care să oglin
dească specificul fiecărei țări, 
dar și conținutul nou, revoluțio
nar, vom putea intensifica 
schimburile și contribuția re
ciprocă la dezvoltarea culturi 
socialiste. Aș dori să vă urez 
succes în munca dumneavoastră, 
în întărirea conlucrării dum
neavoastră în acest domeniu.

Aș ruga să transmiteți secre
tarilor generali și primilor se
cretari ai partidelor dumnea
voastră, Birourilor Politice, 
mitetelor Centrale, salutul 
mitetului nostru Central, al 
mitetului Politic Executiv,

meu personal, și urarea de suc
ces în întreaga activitate. Urez 
popoarelor dumneavoastră mul
tă fericire și succes în activita
tea lor. în construcția socialistă 
și comunistă.

Exprimînd sentimentele și o- 
pinia tuturor miniștrilor pre
zenți, tovarășa Ludmila Jivko- 
va, președintele Comitetului 
pentru Artă și Cultură din R.P. 
Bulgaria, a mulțumit conducerii 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
guvernului român, pentru posi
bilitățile create consfătuirii, pen
tru buna organizare a lucrărilor 
acesteia care a permis o activi
tate de lucru, bogată, fructuoa
să, a miniștrilor culturii, precum 
și pentru alegerea fericită a te
mei consfătuirii. Această întîl- 
nire a noastră — a spus vorbi
toarea — va duce la consolidarea 
în continuare a legăturilor noas
tre culturale și a prieteniei în
tre popoarele țărilor noastre. A- 
rătînd că se bucură din inimă de 
cuceririle și victoriile poporului 
român în domeniul artei și cul
turii, pe care le constată cu fie
care venire în România, vorbi
toarea a adresat, în numele tu
turor delegaților, poporului ro
mân, urări de succese și mai 
mari în opera de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în încheiere, oaspeții au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu saluturi cordiale din 
partea secretarilor generali, a 
primilor-secretari ai partidelor 
frățești din țările lor, și cele 
mai calde urări de sănătate și 
succese în activitatea consacrată 
propășirii României socialiste.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

„PRIETENII MUZICII 
Șl TEATRULUI"

La Rm. Vîlcea a luat ființă o 
nouă societate artistică. Priete
nii muzicii și teatrului, patro
nată de Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" și Societatea „Mu- 
sica“ din București. Societatea 
iși propune să contribuie la ini
țierea și educarea estetică a pu
blicului, prin popularizarea Pa
lorilor artistice in rindul mase
lor, îndeosebi al tineretului, să 
promoveze creația muzicală cul
tă și teatrul în cadrul mișcării 
artistice de amatori, să sprijine 
dezvoltarea rețelei de formații 
artistice cu profil muzical și dra
matic, să contribuie la afirma
rea și consacrarea unor valori 
artistice locale. în acest context, 
Teatrul popular din localitate va 
relua prezentarea pieselor „Pu
terea și adevărul" de Titus Po- 
povici, „Opinia publică" de Au
rel Baranga, „Avarul" de Mo- 
liere, iar colectivul de operetă 
va prezenta, în premieră, „Plu
tașul de pe Bistrița" de Filaret 
Barbu.

HORIA HORASCU 
corespondent voluntar

„piesele" sale, la Galeria „O- 
rizont".

• Galeria de artă Simeza găz
duiește o expoziție de gravură 
a Hortensiei Masichievici-Mișu.

• Expoziția itinerantă come
morativă „loan Slavici", organi
zată de Muzeul literaturii ro
mâne, a poposit la Casa de 
cultură a orașului Panciu.

• Corespondentul nostru vo
luntar Vasile Suciu, tehnician la 
Oficiul P.T.T.R. Luduș, ne tri
mite (in copie) cîteva din cele 
100 lucrări expuse la Casa de 
cultură din oraș de tînărul ca
ricaturist Traian Furnea. „Ex
poziția, organizată în cinstea 
Congresului U.T.C. — ne scrie 
corespondentul nostru — este 
axată pe satirizarea unor ma
nifestări retrograde, ce se mai 
fac simțite la unii tineri în di
verse sectoare de activitate. De
senele, expresia vădind sigu
ranță, poanta subtilă, relevă 
profilul unui artist adevărat".

că, la recoltarea a 11 000 hecta
re porumb, 2 900 hectare floarea- 
soarelui, 1 400 hectare sfeclă de 
zahăr, 4 200 hectare cartofi, 10 600 
tone legume și fructe, au trans
portat și însilozat peste 12 600 
tone furaje etc.

Cenaclul literar „Liviu Re
breanu" din Pitești își reia, în- 
cepind de astăzi, activitatea sub 
genericul „Litere pentru Româ
nia". • Liceul industrial 
metalurgic din Tulcea 
mutat intr-un nou sediu 
12 săli de clasă, 8
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Au îndeplinit
sarcinile cincinalului pioniereasca
O Municipiul 

Brașov
Toți oamenii muncii — români, 

maghiari, germani — din mu
nicipiul Brașov raportează În
deplinirea prevederilor actualu
lui cincinal la producția 
dustrială- cu 101 zile înainte 
termen, creîndu-se condiții 
pînă la finele acestui an să 
țină o producție industrială 
plimentară în valoare de peste 
8 miliarde lei.

Brașovul va produce și livra 
în plus economiei naționale și 
partenerilor externi, între altele, 
21 000 tractoare, 900 000 rulmenți, 
mobilă în valoare de 250 mili
oane lei, importante cantități de 
alte produse. Au fost puse în 
valoare capacitățile de produc
ție existente și nou create, s-au 
introdus tehnologii avansate de 
lucru, organizindu-se din ce in 
ce mai bine procesele de produc
ție și de muncă. Astfel, au fost 
îndeplinite condițiile ca peste 
doua treimi din sporul producți
ei industriale să se realizeze pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

In telegrama adresată cu a- 
cest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se spune, 
printre altele : Perseverînd în 
aplicarea in viață a prețioaselor 
dumneavoastră indicații, date 
cu prilejul vizitelor de lucru în 
județul și municipiul Brașov, vă 
raportăm, stimate tovarășe se
cretar general, că peste 40 la 
sută din gama largă de produse 
— tractoare, autocamioane, rul
menți, transmisii hidraulice și 
turbosuflante, tricotaje, mobilă 
și altele — s-au reînnoit, asi- 
gurindu-li-se parametrii tehni- 
co-funcționali și calitativi 
nivelul produselor similare 
plan mondial.

Sîntem ferm hotăriți să facem 
totul pentru a realiza și depăși 
sarcinile sporite din viitorul 
cincinal, astfel ca in anul 1980 
să depășim nivelul prevăzut de 
43 miliarde lei producție globală, 
să obținem indicatori de eficien
ță Ia cotele impuse de cincinalul 
revoluției tehnico-științifice.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, se 
arată in Încheierea telegramei,

in- 
de 
ca 

ob- 
su-

la 
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„SĂPTĂMINA 
TINERILOR" 

DIN SECTORUL I
După Săptămina tinerilorDupă Săptămina tinerilor din 

sectorul 6 al Capitalei, perioada 
22—27 este rezervată de către 
organizatori — Comitetul de cul
tură și educație socialistă al 
municipiului București și Comi
tetul U.T.C. al sectorului I — 
manifestărilor tinerilor din. sec
torul I. La Casa de cultură, a 
sectorului, sub genericul Tine
retul — factor activ în edifica
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate, montajul lite
rar Odă tinereții a inaugurat a- 
ceastă amplă acțiune dedicată 
Congresului X al U.T.C. La 
Clubul invitaților, în cadrul 
ciclului Scriitorii contemporani 
în dialog cu tinerii, poetul Ma
rin Sorescu a avut o întîlnire 
cu tinerii, după care Studioul 
de teatru al Casei de cultură a 
prezentat spectacolul de poezie 
și muzică „Insomnii", pe versu
rile autorului.

Clubul 
debutul, 
activități ateist-științifice : 
punerea

Teatrul municipal Ploiești și-a 
deschis stagiunea cu premiera 
absolută a piesei Nu sîntem în
geri de Paul Ioachim, în regia 
Letiței Popa și scenografia lui 
Vasile Roman. Alte spectacole 
se află în finalizare. Este vorba 
de premiera pe țară a piesei 
Sizwe Bansi a murit de Athol 
Fugard, dramaturg din Republi
ca Africa de Sud, în regia lui 
Alexa Visarion și scenografia 
lui Vittorio Holtier, care va ve
dea lumina rampei pe 4 octom
brie a.c.

Tot în octombrie, repertoriul 
teatrului se va îmbogăți cu alte 
două premiere pe țară cu piese 
românești contemporane : Zodia 
gemenilor de Valentin Mun- 
teanu și Fintina cu patru ade
văruri de Vasile Rebreanu.

s-a 
cu 

__       ca
binete școlare, 4 laboratoare, 5 
ateliere-școală, cantină, cămin 
cu 320 locuri. ® O mie de tineri 
uteciști gălățeni au vizitat săp- 
tămîna trecută obiectivele tu
ristice și economice de pe Valea 
Prahovei, București, Brașov, 
Deltă. • în 9 centre de comună 
ieșene au avut loc, duminică, 
întrecerile în cadrul ștafetei 
cultural-artistice „Tinerețea 
noastră — tinerețea țării". • 2.5 
tone este recolta de fructe de 
pădure strînsă de 800 tineri dîm- 
bovițeni. • „Omagiu femeii" este 
genericul expoziției pe care o 
găzduiește orașul Sulina. • La 
I.M.M.R. „16 Februarie" din 
Cluj-Napoca s-a dat în folosință 
un nou cămin pentru nefamiliști. 
• La Oltenița, în cadrul unei 
festivități, au primit buletinul de 
identitate 81 tineri. • Un schimb 
de experiență au făcut tinerii de 
la Ș.N. Giurgiu și Școala de 
construcții navale pe probleme 
ale construcției de nave. (De la 
corespondenții voluntari Vasile 
Măruță, Pompiliu Comșa, An
gela Neacșu, Dan Constantin, 
Barbu Radovan).

ZILELE MEDICALEZILELE MEDICALE 
ALE DOBROGEIALE DOBROGEI

că oamenii muncii din munici
piul Brașov, in frunte cu comu
niștii, exprimînd și cu acest pri
lej atașamentul lor față de poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, se an
gajează acum, la confluenta 
acestor două cincinale, să nu 
precupețească nici un efort pen
tru înfăptuirea exemplară a 
Programului partidului, a Direc
tivelor celui de-al XI-lea Con
gres, chezășie sigură a înaintării 
scumpei noastre patrii pe drumul 
luminos al socialismului și co
munismului.

întreprinderea

de rulmenfi

din Bir Iad

Toți cei aproape două milioa
ne de purtători ai cravatelor ro
șii cu tricolor din tara noastră 
participă în aceste zile la o am
plă manifestare dedicată celei 
de-a IlI-a Conferințe Naționale 
a Organizației pionierilor. Este 
vorba despre ștafeta „Tot îna. 
inte !“, în cadrul căreia se des
chid, în această perioadă, la ca
sele pionierilor și in școli, ex
poziții de fotografii, desene, pic
turi, distincții și trofee reflec- 
tînd unele realizări obținute de 
cei mai tineri cetățeni ai patriei 
în perioada ultimilor cinci ani.

Bilanțul activității lor este 
sintetizat în albume speciale 
care vor fi predate, prin inter
mediul ștafetelor, conferințelor 
județene ale Organizației pionie
rilor. Un asemenea album, gru- 
pînd cele mai reprezentative 
succese ale purtătorilor cravate
lor roșii cu tricolor, va fi în
mînat, tot prin intermediul unei 
ștafete, participanților la apro
piata Conferință Națională, ur- 
mînd a fi prezentat și în cadrul 
expoziției republicane „Mulțu
mim din inimă partidului", ce 
se va organiza cu acest prilej.

Cosmos 2000 și-a făcut 
cu un program de 

’ ex- 
_______ Ce știm despre uni
vers, „Dialogurile" despre Sfinți- 
mituri, legendă, adevăr, prezen
tarea cărții Amintiri despre vi
itor, filmul documentar Cea
sornicul universului. O acțiune 
complexă, al cărei amfitrion va 
fi actorul Florian Pittiș, este 
programată sub genericul O- 
rele tinereții. Ziua următoare 
este definită prin spectacolul- 
dezbatere cu piesa Apărare ciu
dată de Ionel Hristea. Sîmbătă 
va fi Seara tinărulul proiectant 
dedicată, cum atestă și denumi
rea, uteciștilor din institutele de 
proiectare și cercetare, iar du
minică, Seara ucenicilor, unde, 
pe lingă dezbaterile privind ale
gerea profesiei, vor avea loc 
concursuri de recitare, audiții, 
dans etc.

Sub acest generic, la Tulcea,' 
a avut loc, recent, un simpozion 
medical organizat sub egida 
U.S.S.M. filialele din Constanța 
și Tulcea. S-au abordat teme 
vaste, axate pe probleme me- 
dico-sociale, scopul fiind îmbi
narea metodologiilor pentru 
combaterea unor stări morbide. 
Cu acest prilej s-au prezentat 
studii demografice, anchete me
dicale, studii clinice originale, 
etc.

POMPILIU COMȘA

R. VASILE
• MJ............................     •

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii de rulmenți din 
Bîrlad anunță înfăptuirea sarci
nilor actualului cincinal cu 110 
zile înainte de termen.

Vă raportăm, iubite 
secretar general, — se 
telegramă — că în 
noastră activitate avem îndrep
tar și permanentă călăuză pre
țioasele dumneavoastră indicații 
date cu prilejul vizitelor de lu
cru în întreprinderea bîrlădeană 
și vă asigurăm că nu ne 
precupeți eforturile pentru spo
rirea eficientei muncii, 
folosirea întregii capacități pro
ductive, economisirea de materii 
prime și materiale, energiei și 
combustibilului. Sîntem hotăriți 
să ne îndeplinim eu cinste anga
jamentele asumate pentru anul 
1975, iar prin devansarea rea
lizării planului cincinal, să dăm 
suplimentar, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, o producție globală 
de 500 milioane lei. Rezultatele 
obținute pînă în prezent ne mo
bilizează și mai mult în pregă
tirea producției cincinalului 
1976—1980, astfel incit să aducem 
o contribuție majoră la realiza
rea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism.

• Astăzi, vernisajul a două 
noi expoziții de pictură : Pavel 
Băboia, la Galeria Galateea. și 
Coriolan Hora, la Galeria „Că
minul Artei".

• Desene după natură este 
genericul sub care expune, pî- 
nă la data de 8 octombrie, 
artistul Nicăpetre la Galeriile 
„Amfora".

• Doina Lie prezintă iubito
rilor de sculptură cîteva din

• Angajamentul tinerilor mi
neri de la Exploatarea Leurda, 
este să dea peste plan, pînă la 
Congresul al X-lea al U.T.C., 
15 000 tone cărbune. Ortacii de 
Ia Exploatarea minieră Ploștina 
au hotărît să preia un abataj 
frontal, condus de brigadieri ute- 
ciști.

• Săptămina realizărilor exem
plare este genericul acțiunilor 
de muncă întreprinse în întîm- 
pinarea Congresului U.T.C. de 
către tinerii de la Fabrica de 
zahăr Giurgiu, T.C.I.A.Z., T.C.I. 
Alte acțiuni de întrecere desfă
șoară, în cadrul „zilelor calității", 
uteciștii de la întreprinderea 
textilă „Dunăreană", I.I.L. „Stea
gul roșu", Automecanica, coope
rativa „Deservirea", din aceeași 
localitate.

• Studenții și elevii prezenți 
pe frontul campaniei de toamnă 
— aproape 660 000 — la unitățile 
C.A.P., I.A.S., întreprinderi de 
legume și fructe, fabrici de con
serve, stațiuni experimentale, 
institute de cercetări agricole, au 
contribuit, prin muncă patrioti-

ACTIVITĂȚI MUZEALE
• începind de miine, Muzeul 

de artă al R.S.R. oferă publicu
lui posibilitatea cunoașterii ar
tei nipone prin intermediul „Ex
poziției de gravură japoneză sec. 
XVII—XIX".

• La Ateneul tineretului din 
Capitală, Muzeul de artă popu
lară al R.S.R. prezintă expoziția 
„Dimia în portul popular".

• Miine, Tehnic-clubul bucu- 
reștean găzduiește o dezbatere 
despre „Pictura populară pe 
sticlă" cu concursul aceluiași 
muzeu.

• „Tradiții culturale bucu- 
reștene" este expunerea pe care 
Muzeul de istorie a municipiu
lui București o susține, astăzi, 
la întreprinderea Danubiana.

• Muzeul literaturii române 
lansează miine, orele 18,00 la li
brăria „M. Sadoveanu" Albumul 
ilustrat al literaturii române.

• La Liceul industrial poligra
fic este programată, astăzi, con
ferința „Portretul și pictura mi
litantă în opera lui Gh. Tatta- 
rescu".

e O expunere, însoțită de pro
iecții și diapozitive, va avea loc 
miine, orele 18,30, la Colecția de 
artă comparată, 'pe tema: „Mo
numente romantice din Spania".

VREMEA
„Attan ........................ un Iimiiii’â

Meteorologul de serviciu, 
Gheorghe Băluț, ne anunță, pen
tru următoarele două zile, o 
vreme frumoasă și călduroasă, 
cu cer variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vîntul, în 
general, va sufla slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, local mai 
scăzute în estul Transilvaniei, 
iar cele maxime între 20 și 30 
grade. Dimineața, local, se va 
produce ceață, mai ales în zo
nele depresionare.

Rubrică redactată de 
VASILE RAVESCU

FOTBAL: SPORT • SPORT
tovarășe 

spune in 
întreaga

vom
prin

L întreprinderea „TIMPURI NOI" București
Splaiul Unirii nr. 165, sector 4,

încadrează de URGENȚA MUNCITORI CALIFICAȚI 
IN MESERIILE:

— trasator cat. 4—6
— strungar la strung paralel și detalonat cat. 4—6
— strungar borwerkist cat. 4—6
— curățitor sablator

Menționăm că retribuirea muncii se face in acord. 
Se organizează prin concurs conform 

rea următoarelor posturi :
— Șef birou contabilitate
— Economist pentru lucrări investiții
— Inginer constructor sau arhitect

Legii 12/1971 ocupa-

metalurgie, 
sediul întreprinderii

Aseară la Salonic in campionatul balcanic,

România
99

Grecia 1 1 (1-0) la Paris 
trofeelor 

insti-

pre- 
de 
a 

ca- 
re-

— Inginer cu specialitatea T.C.M. sau
Cei interesați se pot adresa zilnic la

din București, Splaiul Unirii nr. 165, sector 4, tramvaie : 1, 17. 
22, mașina 31, troleibuze 94, 83, 95 — intre orele 8—14 sau la 
telefon nr. 21 61 60 — interior 113, 142, 191.

Aseară, la Salonic, în 
zența a aproximativ 30 000 
spectatori, echipa de fotbal 
României prestînd un joc de 
litate a obținut un valoros
zultat de egalitate 1—1 (1—0), 
în fața reprezentativei Greciei. 
Debutul în noul turneu inter
național a coincis, astfel, cu 
un rezultat bun. Meciul a plă
cut spectatorilor pentru dina
mismul și acuitatea acțiunilor, 
pentru fazele spectaculoase de 
la ambele porți. Prima repriză 
a început cu un joc prudent de 
ambele părți, apoi fotbaliștii 
noștri, văzînd că adversarul nu 
le pune prea mari probleme, au 
practicat un joc pozițional în 
care pasele precise trimise la 
coechipieri, manevrele tactice 
le-au adus perioade lungi de 
dominare finalizate prin șuturi 
la poarta apărată de Konstanti- 
nou, expediate în special de Du
mitru, Lucescu și Boloni. în mi
nutul 27, cind mai mulți trico
lori se aflau în apropierea ca
reului advers, Fazekas îl vede 
liber pe Dumitru, care printr-o 
execuție tehnică de mare ținută 
trimite un șut puternic cu e- 
fect, sub bara transversală, de 
la 20 m. lateral stingă, uimin- 
du-și adversarii și spectatorii. 
De altfel, trebuie să remarcăm 
linia de mijloc foarte laborioasă 
— Dumitru — Dinu — Boloni, 
care în această parte a șocului 
a funcționat ireproșabil, aco
perind și legînd jocul atît în zo
na de apărare cit și în cea 
ofensivă.

Repriza a doua a început sub 
semnul unor acțiuni mai inci
sive și periculoase din partea 
oaspeților. Dar apărarea noas
tră le face față cu succes evi- 
dențiindu-se Cheran, Sandu Ga
briel și Sătmăreanu II. Jocul 
este mult mai animat, incursiu
nile la o poartă sau alta sint 
mult mai rapide «i fazele de

poartă mult mai periculoase. Jo
cul are o factură tehnică și 
spectaculară net superioară pri
mei reprize datorită evoluției 
mult mai bune și mai hotărîte 
a gazdelor. Se ratează acțiuni de 
gol mai ales din partea gazdelor

CORESPONDENȚĂ

DIN SALONIC
prin Kritikopoulos. O mare ac
țiune o irosește și Lucescu care 
a primit o pasă înapoi de la 
Sătmăreanu la 15 m și, liber 
fiind, trage alături. Dar Sarafis 
în minutul 83 nu greșește ținta 
și marchează golul egalizator 
printr-o minge venită din bară 
în urma unui șut expediat de 
Koudas. Repriza se încheie în 
aceeași notă de dominare a echi-

pei gazde cu un rezultat echita
bil. Cu acest rezultat de egali
tate în finala Campionatului 
Balcanic se califică echipa 
României care a învins în pri
mul meci echipa Greciei la 
București cu 3—1. Finala va 
avea loc anul viitor și va opune 
echipei noastre reprezentativa 
Bulgariei calificată în dauna 
Turciei.

Arbitrul iugoslav Milos Ka- 
jic, a condus următoarele for
mații : GRECIA : Konstantinou 
— Pallas, Iosifidis, Apostilidis, 
Firos, Kritikopoulos, (Nikolaou), 
Sarafis, Ardziglou, (Tiratas), 
Koudas. Papaionnou, Aslani- 
dis ; ROMANIA : Moraru — 
Cheran, Sătmăreanu II, G. San
du. Anghelini, Dumitru, Dinu, 
Boloni, Fazekas, Iordănescu, 
Lucescu.

VASILE CĂBULEA

Miercuri a avut loc 
festivitatea decernării 
internaționale de fotbal 
tuite de revista „France-Foot- 
ball“.

Aflat la a VIII-a ediție, tro
feul „Gheata de aur", atribuită 
celui mai eficace atacant din 
cluburile europene, a revenit 
in acest an tinărului fotbalist 
român Dudu Georgescu, de la 
echipa Dinamo București, auto
rul a 33 de goluri înscrise în 
campionatul național 1974—1975.

Cupa atribuită cluburilor pen
tru comportare generală, în 
cursul sezonului fotbalistic, a 
fost decernată formației vest- 
germane „Borussia Moenchen
gladbach".

în cursul festivității, Fernand 
Sastre, președintele federației 
franceze de fotbal, Jacques God- 
det, director al cotidianului spor
tiv „L’Equipe", și Jacques Fer- 
ran, director al revistei „France 
Football", au subliniat impor
tanța acestui eveniment și au 
elogiat calitățile sportivilor lau- 
reați.

La festivitate au luat parte 
numeroase personalități ale vie
ții sportive din Franța și din 
alte țări europene, foști și ac
tuali campioni de renume, pre
ședinți de cluburi, ziariști, etc.• ORAȘUL Vrața din Bulga

ria va găzdui intre 21 octombrie 
și 14 noiembrie unul dintre 
turneele zonale pentru campio
natul mondial de șah. Vor parti
cipa la acest turneu 16 concu- 
renți, printre care și 7 mari ma
eștri : Matanovici și Matulovici 
(Iugoslavia), Florin Gheorghiu 
(România), Sigurjonsson (Is
landa), Radulov și Kirov (Bul
garia), Sax (Ungaria). Șahiștii 
clasați pe primele două locuri 
vor primi dreptul de a lua parte 
anul viitor la turneul interzonal.

• MIERCURI la Budapesta, în 
preliminariile campionatului eu
ropean de fotbal, (grupa a Il-a) 
echipa Ungariei a învins cu sco
rul de 2—1 (2—1) selecționata 
Austriei.

• LA BRNO a avut loc ieri 
meciul amical internațional de

fotbal în care echipa Cehoslova
ciei a primit replica formației 
Elveției. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate , 1—1 
(0-0).

• LA MOSCOVA în meciul 
retur pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal, echipa 
U.R.S.S. a învins eu scorul de 
4—0 (0—0) reprezentativa Nor
vegiei.

» LA MADRID au continuat 
întrecerile competiției Interna
ționale de tenis, la care participă 
echipe masculine de tineret din 
opt țări.

Iată rezultatele înregistrate în 
turul doi : Cehoslovacia — Spa
nia (B) 2—1 ; Spania (A) — O- 
landa 2—0 ; Anglia — Austria 
2—0 ; Argentina — Suedia 2—0.

Campionatele
internaționale de

judo ale României
Sala Floreasca din Capitală va 

găzdui sîmbătă și duminică în
trecerile celei de-a patra ediții 
a campionatelor internaționale 
de judo ale României.

La această competiție și-au a- 
nunțat participarea sportivi din 
Bulgaria, Franța, R.F. Germa
nia, Iugoslavia, Portugalia, 
U.R.S.S. și România,
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IN DEZBATERE LA O.N.U

Necesitatea unor masuri

eficiente de dezarmare
Problematica dezarmării — dezarmarea generală și totală, con

secințele economice și sociale ale cursei înarmărilor, interzicerea 
experiențelor cu armele nucleare, crearea de zone denucleariza- 
te etc. — constituie una din dominantele dezbaterilor de poli
tică generală din plenara Adunării.

în intervenția sa, ministrul 
afacerilor externe al Marii Bri
tanii, James Callaghan, a sub
liniat necesitatea unor acțiuni 
eficace pentru a se împiedica o 
eventuală utilizare, în scopuri 
militare, a materialelor nucleare 
destinate funcționării unor o- 
biective economice. Arătînd că, 
în următorii zece ani, prin rea
lizarea programelor nucleare ac
tuale, s-ar ajunge la acumularea 
a peste o mie de tone plutoniu, 
ministrul de externe britanic a 
lansat un apel țărilor membre 
ale O.N.U., pentru ca fiecare 
dintre ele să se angajeze, în mod 
solemn, că nu va folosi, în do
meniul militar, materialele nu
cleare destinate unei 
pașnice. De asemenea, el 
pus un program în cinci 
privind măsuri concrete 
țiune in acest sens.

Subliniind importanța 
cerii cursei înarmărilor, 
Callaghan a arătat că speranțele 
de pace ale lumii ar fi mult 
Încurajate dacă fiecare dintre 
state ar cădea de acord să limi
teze fondurile alocate pentru a- 
părare la cel mult cinci la sută 
din produsul național global.

Referindu-se Ia unele aspecte 
ale actualei situații internațio
nale, ministrul de externe bri
tanic a salutat acordul interimar 
de dezangajare in Sinai. înche
iat între Egipt și Israel. El a 
arătat, însă, că acest acord nu 
trebuie privit ca „un scop in 
sine", fiind necesară, în conti
nuare, examinarea „problemei 
fundamentale a palestinienilor", 
precum și cea a apartenenței 
malului occidental al Iordanu
lui, „în cadrul unui for cores
punzător, cum ar fi, de pildă, 
Conferința de la Geneva" pen
tru pace în Orientul Apropiat.

în ceea ce privește problema 
cipriotă, 
subliniat 
convorbirilor 
sub egida secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

Ministrul de externe al Ita
liei, Mariano Rumor, care a vor
bit și în calitate de președinte 
in exercițiu al Consiliului Mi
nisterial al Pieței comune, și-a 
concentrat atenția asupra pro
blemei rolului și importanței 
Organizației Națiunilor Unite. In 
acest sens, potrivit agenției 
ANSA, el a arătat că „O.N.U. 
rămîne instrumentul indispensa
bil pentru întîlniri, negociere și 
cooperare", intr-un moment în 
care interdependența crescîndă 
a țărilor lumii multiplică pro
blemele care reclamă soluții la 
nivel internațional. Ministrul de

utilizări 
a pro- 
puncte 
de ac-

redu-
James

ministrul britanic a 
importanța reluării 

intercomunitare,

Spania trăiește, încă 
o dată, sub semnul vio
lenței represive. Tribuna
lele militare au reintrat 
în scenă. Procese 
re, care devin 
formalități, se 
ie

suma-
simple 
înche- 

cu condamnări la
moarte.

doi 
ce- 
in 

s-a 
în-

sem-

S-a început la Burgos cu 
tineri patrioți basci dar lista 
lor amenințați să ajungă 
fata plutonului de execuție 
mărit și, din păcate, nu s-a 
cheiat. Titlurile gazetelor
nalează noi arestări. Mecanis
mul terorii a fost declanșat iar 
consecințele sini 
talitatea 
practicată 
tr-un 
dător. 
scutiți 
car 
denții 
care au îndrăz
nit să ia parte 
Ia o conferință 
de presă intr-un 
hotel din cen
trul Madridului. 
Reuniunea a- 
ceasta a fost în
treruptă fără 
menajamente de 
polițiști înarmați 
cu pistoale mi
tralieră, iar per
sonalitățile fran- 
ceze venite să-și 
afirme solidaritatea cu 
tifranchiștii spanioli s-au vă
zut expulzate imediat. Ceea 
ce se întimplă în Spania nu 
poate lăsa indiferentă uma
nitatea. S-au făcut auzite ne
numărate 
înceteze 
mocratică : guverne, 
te, organizații 
rile tendințe, 
solicitat să nu 
țele capitale.

Evoluția politică spaniolă dez
văluie un proces pe care vio
lența represivă nu poate să-I 
împiedice. Opoziția față de fran- 
chism, față de perpetuarea unor 
stări de lucruri anacronice, a do- 
bîndit o amploare și o profun
zime fără precedent, a atins un 
înalt grad de maturitate. Fireș
te. este vorba în primul rind de 
mișcarea populară și muncito
rească a cărei forță s-a vădit in 
dimensiunile grevelor (în șase 
luni peste un milion de gre
viști) și în pronunțatul caracter 
politic al acestor acțiuni. Dar 
atitudinile opoziționiste se ma
nifestă în cercuri mult mai largi, 
în sectoare care, pină de curînd, 
reprezentau puncte de sprijin 
ale regimului lui Franco. S-ar

este 
în- 

mod sfi- 
N-au fost 
nici mă- 

corespon- 
străini

dramatice. Bru-

externe italian și-a exprimat, la 
rîndul său satisfacția față de 
acordul interimar de dezangaja
re în Sinai, încheiat între Egipt 
și Israel, dar a subliniat, totoda
tă, necesitatea continuării efor
turilor spre realizarea unei so
luții globale, care să prevadă re
tragerea trupelor israeliene din 
toate teritoriile arabe ocupate 
în 1967, recunoașterea drepturi
lor legitime ale poporului pales
tinian, respectarea independen
ței și suveranității tuturor sta
telor din regiune.

In intervenția sa, reprezentan
tul Australiei, ministrul de ex
terne Donald Willesee, a vorbit 
despre urgența adoptării unor 
măsuri eficace pentru a preveni 
o extindere a armelor nucleare 
în lume. El a arătat că dezvol
tarea industriei nucleare civile 
trebuie să fie însoțită de acțiuni 
internaționale pentru a proteja 
securitatea tuturor statelor, pen
tru a împiedica orice eventuală 
utilizare, în scopuri militare, a 
materialului fisionabil. In acest 
sens, ministrul de externe aus
tralian a apreciat că O.N.U. tre
buie să-și continue eforturile 
pentru ca un număr tot mai 
mare de state să recunoască pre
vederile tratatului de neprofife- 
rare.' Ministrul australian s-a 
pronunțat pentru admiterea în 
O.N.U. a Republicii Democrate 
Vietnam și a Republicii Viet
namului de Sud și pentru adop
tarea măsurilor necesare pentru 
ca Africa de sud-vest (Namibia), 
controlată ilegal de regimul ra
sist de la Pretoria, să-și obțină 
independența.

Din însărcinarea șefilor de stat 
și de guvern ai celor 35 de țări 
participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare in 
Europa, ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, Olavi Matti- 
la, a remis secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, o 
copie a Actului final al Confe
rinței. Ministrul de externe fin
landez a cerut secretarului gene
ral al Națiunilor Unite ca Actul 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa să 
fie distribuit ca document al 
O.N.U.

pentru securitate
și cooperare în Europa

remis secretarului
general al O.N.U

Actul final al Conferinței
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Dintre preocupările noas-
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electrică Da Nhim. din orașul Da Lat

Propunerea U. R. S. S. privind „interzicerea 
proiectării și fabricării de noi tipuri de arme 
de exterminare în masă și de noi sisteme 

de asemenea arme"
U.R.S.S. a propus înscrierea pe ordinea de zi a 

siuni a Adunării Generale a O.N.U. a punctului 
terzicerea proiectării și fabricării de noi tipuri de 

sisteme de asemeneaterminare în masă și de noi

ca 
se 
nu 
de 
si-

Șl PRUGIIESULUI-

actualei 
intitulat 
arme de 
arme".

se- 
„in- 
ex-

sâ

Ministrul afacerilor externe al 

României a sosit la New York

Miercuri seara a sosit la New 
York ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, 
șeful delegației țării noastre care 
va participa la lucrările celei de 
a XXX-a sesiuni ordinare a 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite.

Pe aeroportul internațional 
Kennedy, șeful delegației româ
ne a fost întîmpinat de repre
zentantul permanent al țării 
noastre pe lingă Națiunile Uni
te, ambasadorul Ion Datcu, de 
ambasadorul României în Sta
tele Unite ale Americii, Corne- 
liu Bogdan, de funcționari su
periori ai 
precum și 
sadei și 
O.N.U.

protocolului O.N.U., 
de membri ai amba- 
misiunii române la

în proiectul de acord prezen
tat în acest sens se prevede 
fiecare stat participant să 
oblige să nu proiecteze și să 
fabrice noi tipuri de arme 
exterminare în masă și noi
steme de asemenea arme, care 
urmează a fi stabilite prin tra
tative concrete. Fiecare stat par
ticipant urmează să se oblige să 
nu ajute, să nu încurajeze și să 
nu îndemne oricare alte state, 
grup de state sau organizații in
ternaționale să proiecteze 
să producă asemenea arme 
sisteme de arme.

De asemenea, se prevede 
fiecare stat, potrivit procedurii 
sale constituționale, să adopte 
măsurile adecvate pentru inter
zicerea sau preintîmpinarea ori
căror activități care ar contra
veni acordului în limitele teri
toriului statului respectiv ; să 
aibă consultări și să colaboreze 
la soluționarea problemelor care 
ar putea surveni prin apariția 
unor suspiciuni privind încălca
rea acordului; să colaboreze în 
efectuarea oricăror cercetări, ca
re pot fi întreprinse de Consi
liul de Securitate, în conformi
tate cu prevederile Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite, pe baza 
plîngerii primite de Consiliu ; 
să poarte, în spiritul bunăvoin
ței, convorbiri cu privire la a- 
doptarea unor măsuri eficiente, 
vizînd limitarea cursei înarmă
rilor de toate tipurile și înceta
rea ei, precum și la tratatul de 
dezarmare generală și totală.

în proiectul tratatului privind 
interzicerea generală și totală 
a experiențelor cu arma nuclea
ră, propus, de asemenea, de de
legația sovietică ca punct pe or
dinea de zi a sesiunii, se pro
pune ca fiecare stat participant

sau 
sau

ca

să se oblige să interzică, 
preîntîmpine și să nu efectueze 
explozii experimentale, de ori
ce fel, ca arme nucleare, in 
orice loc aflat sub jurisdicția 
sau controlul său, în toate me
diile — în atmosferă, spațiul 
cosmic, sub apă și în subteran. 
Controlul asupra realizării pre
vederilor tratatului urmează să 
se efectueze de către statele par
ticipante prin folosirea mijloa
celor tehnice naționale de con
trol, aflate la dispoziția lor, in
tr-un mod care să corespundă 
normelor îndeobște uzitate in 
dreptul internațional. De ase
menea, se prevede ca partici- 
panții la tratat să colaboreze în 
cadrul schimbului internațional 
cu date seismice, să se consulte 
în caz de necesitate, să facă in
terpelări și să primească infor
mații corespunzătoare in legă
tură cu interpelările făcute. In 
cazul constatării unor încălcări 
ale prevederilor tratatului, fieca
re stat poate înainta o plîngere 
Consiliului de Securitate, conți- 
nînd toate dovezile posibile care 
să confirme temeinicia ei. Pre
vederile proiectului de tratat nu 
se referă la exploziile nucleare 
subterane care vor fi efectuate 
în scopuri pașnice, pe teritoriul 
aflat sub jurisdicția lor, în con
dițiile acordurilor internaționale.

La Sofia și-a deschis por
țile, miercuri, Tirgul inter
național de carte care se des
fășoară sub deviza „Cartea 
în slujba păcii și progresu
lui".

La actuala ediție participă 
83 de firme specializate în 
comerțul cu cartea, din 33 de 
țări, printre care și între
prinderea românească de co
merț exterior „Ilexim".

In standul țării noastre, 23 
de edituri expun peste 
de titluri din literatura __ 
cial-politică, economică, ști
ințifică, tehnică, beletristică, 
din creația pentru copii, tra
duceri din literatura univer
sală, albume de artă și coe- 
ditări cu firme străine. Un 
loc central în expoziția de 
carte a României este ocu
pat de lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Și în acest an, standul 
României participă la tradi
ționalul concurs „Cea mai 
frumoasă carte bulgărească 
tipărită în străinătate".

După deschiderea Expozi- 
ției-tîrg, standul țării noas
tre a fost vizitat de Jivko 
Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Bul
garia, Gheorghi Bokov, 
membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Bulgar, redactor 
șef al ziarului „Rabotnicesko 
Delo“, președintele Uniunii 
Ziariștilor, și de alte persoa
ne oficiale.

500
so-

Aprofundarea prieteniei dintre tineretul j 

român și cehoslovac, dintre U.T.C. și U.S.T.

La încheierea vizitei 
efectuate în România la 
invitația C.C. al U.T.C., 
Jindrich Polednik, pre
ședintele Comitetului 
Central al Uniunii So' 
cialiste a Tineretului din 
R.S. Cehoslovacâ, a avut 
amabilitatea de a răs
punde întrebărilor „Scîn-
teii tineretului".

• In țara noastră sînt cu
noscute și se bucură de o 
profundă simpatie efor
turile pe care poporul 
cehoslovac le consacră 
făuririi societății socia
liste. în acest context, vă 
rugăm să ne relatați des
pre aportul tineretului la 
această operă constructi
vă, despre rolul și locul 
tinerei generații in socie
tatea cehoslovacă.

— Tinerei generații din 
hosiovacia i se acordă o aten
ție deosebită din partea Parti
dului Comunist, a 
Gustav Husak 
ra generație 
multiple de 
tribuția ei < 
construcția 
zolvarea sarcinilor legate 
revoluția tehnico-științifică. Ti
neretul este prezent în mod ac
tiv în toate sferele vieții socia
le și politice. Un exemplu poa
te ilustra concludent dimensiu
nile acestei prezențe : în alege
rile pentru organele locale ale 
puterii de stat, din 1972, 30 la 
sută din cei investiți prin votul 
popular au fost tineri. Aceasta 
înseamnă că tinerii au un rol 
de seamă in soluționarea pro
blemelor publice, iau parte la 
conducerea societății. Și în do
meniul culturii, tinerii aduc o 
largă contribuție. Amintesc e- 
xistența a numeroase cluburi și 
instituții destinate timpului li
ber ai tineretului. Cei tineri pot 
practica sportul, există perma
nente preocupări pentru dezvol
tarea culturii fizice. Pe scurt — 
sint create condiții optime pen
tru afirmarea personalității fie
cărui tînăr iar tineretul are po
sibilitatea să participe in ioate 
domeniile vieții sociale.

• Vă rugăm, în con
tinuare, să vă referiți la 
cele mai importante preo
cupări ale Uniunii So
cialiste a Tineretului in 
această etapă.

— Asemenea întregii noastre 
societăți. Uniunea Socialistă a 
Tineretului se pregătește pentru 
cel mai important eveniment al

tovarășului 
personal. Tînă- 

are posibilități 
afirmare — con- 
este rodnică în 

socialistă, in re
de

anului viitor : Congresul al XV- 
lea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Iar in mai 1976 se 
vor împlini 55 de ani de la 
crearea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Folosim această 
perioadă în organizația noastră 
pentru a dezvolta inițiativele de 
muncă, pentru a îndeplini sar
cinile economice ale anului 
1975, pentru a asigura trecerea 
cu succes la realizarea prevede
rilor primului an al noului cin
cinal.

tre subliniez 
a tineretului 
co-științifie.
U.S.T. se află contribuția tine
retului la economisirea materia
lelor. combustibilului, energiei 
electrice, la utilizarea rațională 
a materiilor prime. Formele de 
activitate ale U.S.T. sînt diver
se : colective de tineri, brigăzi 
de muncă socialistă, dezvoltarea 
mișcării de inovații și îmbună
tățiri, „reflectorul" tineretului. 
Metoda de bază a dezvoltării și 
impulsionării acestor inițiative 
rămîne întrecerea socialistă. 
Vrem să folosim această perioa
dă in Uniunea Socialistă a Ti
neretului 
înțeleagă 
tant al 
lupta lui 
lismului, 
perspectivă.
ceasta perioadă vom 
să acordăm o atenție deosebită 
timpului liber al tineretului, ac
tivității cultural-artistice și in 
domeniul sportului de masă. 
Incepînd cu 1 octombrie se des
fășoară adunările generale ale 
organizațiilor de bază, la care 
fiecare organizație își va elabo
ra planul concret de activitate 
in intîmpinarea Congresului ai 
XV-lca ai partidului.

• Legăturile de priete
nie dintre tineretul țări
lor noastre au vechi tra
diții. Cum apreciați evo-

participarea activă 
la progresul tehni- 
în centrul atenției

pentru ca tinerii să 
mai bine rolul impor- 
Partidului Comunist, 
pentru victoria socia- 
sarcinlle actuale și de 

Firește, și în a- 
continua

părea că și în sferele conducă
toare se manifestă tendințe di
vergente. Unii dintre 
înlăturați in lunile din 
adoptă poziții care 
cu o îndepărtare de 
echipei aflată la putere, 
multi foști miniștri franchiști 
(unii avînd. actualmente, funcții 
de ambasadori) s-au pronunțat, 
printr-un manifest, pentru „o 
societate cu adevărat democra
tică", cerînd „reforme profunde 
și urgente". Deplasări semnifica
tive s-au produs în interiorul 
bisericii și in armată (șeful sta
tului major al forțelor armate 
spaniole recunoștea, intr-un in
terviu, că printre militari se 
constată „o stare de neliniște" 
iar 25 de ofițeri superiori au 
redactat o scrisoare în care afir
mă că „armata nu este o forță 
de menținere a ordinii publice, 
ci o forță de apărare a poporu
lui"). Tentativele de a asigura

miniștrii 
urmă 

echivalează 
„durii", 

Mai

tre primii. Partidul are sprijin 
în comisiile muncitorești, în fa
cultăți, 
El este 
realist, un partid care stă 
ambele 
spaniol".

Procesul regrupărilor din rîn
dul opoziției s-a exprimat și în 
constituirea unei alte coaliții — 
„Convergența democratică", for
mată din Partidul Socialist Mun
citoresc Spaniol, carliștii. de- 
mocrat-creștinii de stingă și alte 
organizații. Simptomatic este, 
însă, fenomenul apropierii celor 
mai importante forțe ale opo
ziției, dialogul pe care acestea 
l-au realizat. Represiunea fran- 
chistă, practicile ei antidemocra
tice, demonstrează necesitatea 
stringentă a unor 
structurale în Spania.
de luptă împotriva 
se extinde și

în rîndul 
considerat

picioare

intelectualilor. 
ca un partid 

cu 
pe pămintul

schimbări 
Frontul 

regimului 
consolidează, 

prima 
recent,

două coa- 
ale opo- 

au sta-Spania: front
împotriva

represiunii
an-

glasuri care cer să 
represiunea antide- 

parlamen- 
de cele mai dife- 
Chiar Vaticanul a 
se execute sentin-

continuitatea regimului prin in
stalarea prințului Juan Carlos 
pe tronul Spaniei sînt contestate 
chiar de cercurile monarhiste, 
inclusiv de tatăl lui Juan Carlos 
— contele de Barcelona.

Mutațiile semnalate în viața 
politică spaniolă au dus Ia apa
riția „Juntei democratice" — 
front larg de coaliție, compus 
din forțele cele mai dinamice 
ale opoziției, rezultat al înțele
gerii dintre Partidul " 
din Spania. Partidul 
Popular, monarhiștii 
membri ai Partidului 
resc Socialist Spaniol 
personal), democrat-creștinii și 
reprezentanți ai patronatului. 
Roiul și influenta Partidului Co
munist din Spania cresc în mod 
remarcabil, recunoaștere a me
ritelor unei politici de un 
profund realism, politică suplă, 
principială, in concordantă cu 
condițiile naționale și cu intere
sele reale ale poporului spaniol. 
Santiago Carrillo, secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania, sublinia : „Atunci cînd 
se vorbește de soarta Spaniei, 
de forțele politice ale viitorului 
ei, nimeni nu poate subestima 
rolul comuniștilor spanioli. De 
altfel, ei și sînt menționați prin-

Comunist 
Socialist 
liberali, 

Muncito- 
(cu titlu

se
Pentru 
oară, 
cele 
liții 
zîției
bilit contacte și 
au dat publici
tății un comu
nicat comun prin 
care se anga
jează „să desfă
șoare un efort 
unitar in vede
rea realizării de 
urgență a unei 
formațiuni de 
largă coaliție, 
organizată de
mocratic și fără 
excluderi". Ele
mentul funda

mental al inițiativei îl con
stituie faptul că comuniștii, 
socialiștii, democrat-creștinii și 
alte forțe democratice au 
făcut un pas important în 
direcția conjugării eforturilor 
lor pe o bază unitară, ceea ce 
deschide noi și semnificative 
perspective luptei populare. Este 
o premisă de extremă importan
tă in bătălia pentru innoirea po
litică a Spaniei.

Condamnările Ia moarte, re
curgerea la tribunalele militare, 
reprezintă un simptom al incer
titudinii celor ce vor să prelun
gească o stare de lucruri ana
cronică. Teroarea nu Ie poate 
promite o ieșire din impasul in 
care se află datorită imobilismu
lui pe care îl practică.

Tînăra generație, opinia pu
blică din țara noastră, călăuzite 
de idealurile libertății și dreptă
ții, manifestindu-și deplina soli
daritate cu aspirațiile legitime 
ale poporului spaniol, cer cu ho- 
tărîre să se pună capăt 
cutiilor 
anuleze 
nare la 
potriva 
Spania.

perse- 
antidemocratice, să se 
sentințele de condam- 

moarte pronunțate im- 
tinerilor militanti din

M. RAMURA

Rashid Ka-

facțiunile! 
restabilirea 

de ordine în

• DUPĂ cum transmite 
AGENȚIA FRANCE PRESSE, 
Frontul Revoluționar pentru In-

„Ga- 
bord s-a prăbușit 

din sudul Sumatrei. 
pierdut viața și alte 
potrivit declarațiilor 

: vizibilitatea în mo- 
făcea o cursă obiș- 

și orașul Palembang

ținută la 
Harold 
nivelul 
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luția relațiilor dintre 
U.S.T. și U.T.C. ?

— Relațiile dintre U.S.T. și 
U.T.C. s-au statornicit încă de 
la începutul apariției celor două 
organizații. Aceste relații se 
tlezvoltă în spiritul raporturilor 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia. Așa cum s-a sub
liniat, un rol de deosebită im
portanță revine întîlnirilor con
ducătorilor partidelor noastre — 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak. Colaborarea și 
contactele reciproce între organi
zațiile noastre se dezvoltă în 
multe direcții. în primul rînd 
este vorba de informarea reci
procă privind munca organiza
țiilor noastre, schimbul de ex
periență in diferite domenii cum 
ar fi activitatea ideologică, con
tribuția tineretului la dezvolta- ” 
rea economiei naționale. O mare * 
importanță dobindește turismul, 
tinerii cehoslovaci care vizitea
ză România și tinerii români 
care vin in Cehoslovacia luind 
cunoștință direct cu viața și 
munca popoarelor noastre. Per
sonal sint convins că in dezvol
tarea relațiilor de colaborare re
ciprocă, a contactelor, există 
încă posibilități, că în anii ur
mători vom putea adinei aceas
tă cooperare.

• Care sint impresiile 
dumneavoastră din vizita 
pe care ați intreprins-o 
in România ? a

— în primul rînd dores% a 
mulțumesc C.C. 
tru invitația ce 
sată. Programul 
de bogat și ne-a Înlesnit 
noașterea preocupărilor și acti
vității U.T.C. Ne-am convins 
de faptul că tinăra generație din 
România, U.T.C. și U.A.S.C.R., 
acordă o atenție deosebită rea
lizării politicii Partidului Co
munist Român. Vreau să vă fe
licit pentru rezultatele obținute. 
In toate locurile pe care le-am 
vizitat am fost întimpinați in
tr-o atmosferă prietenească și 
tovărășească, atmosferă care se 
creează, totdeauna, cînd se intîl- 
nesc prieteni buni. Mulțumesc 
pentru această primire caldă.

U.T.C. se pregătește pentru al 
X-Iea Congres iar U.A.S.C.R. 
pentru a X-a Conferință. Le 
doresc mult succes în pregăti
rea acestor acțiuni, în desfășu
rarea lor, în îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid.

Permiteți-mi să folosesc acest 
prilej pentru a transmite mem
brilor U.T.C. și U.A.S.C.R., în-4 
tregului tineret român, un salut 
călduros din partea C.C. al 
U.S.T., a tinerei generații a Ce
hoslovaciei și să vă asigur că 
în tinerii cehoslovaci aveți prie
teni și tovarăși buni.

Declarații consemnate de
E. O.

al U.T.C. ți 
ne-a fost adre- 
a fost deosebit 

cu-
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• INFORMAȚII TELEFONICE ȘI TELEVIZATE. Poșta brita
nică a anunțat că intenționează să introducă un nou sistem 
de informare pentru posesorii de posturi telefonice menit să 
ofere o gamă mult mai largă de informații. Principala inova
ție o constituie informația televizată. Echlpind televizorul cu 
un adaptator special conectat la telefon, abonatul este pus în 
legătură, prin simpla apăsare a unui buton, cu un computer 
care ii poate furniza rapid informații vizuale din cele mai di
verse domenii • DE LA HAINE LA... AUTOMOBILE. Cunos
cutul creator de modă francez Pierre Cardin șl-a extins aria de 
preocupări. El proiectează acum nu numai rochii șl costume, 
ci și automobile. Primul automobil conceput de Cardin — și 
construit în Elveția — va fi expus la apropiatul salon al au
tomobilului de la Paris, care se deschide la 2 octombrie Ci- 
teva din caracteristicile și performanțele acestui cupeu pen
tru trei persoane: o linie extrem de originală și dimensiuni 
(4,40 m. lungime, 1,83 m. lățime, 1.13 m. Înălțime) care-i con
feră forma unui re.chln; motor puternic de 1 800 cm. cubi, cu 
patru cilindri în linie, 140 cai-putere, materiale șl culori ine
dite. Direct proporțional cu aceste calități și performanțe va 
fi și prețul cupeului — 100 000 de franci francezi! • CEA MAI 
VECHE HARTĂ CHINEZA. Revista „La Chine" a publicat re
cent o hartă care are apreciabila vîrstă de 2100 de ani, fiind 
cea mai veche hartă descoperită pină în prezent in R.P. Chi
neză. Descoperită in mormăitul unui general antic, cu ocazia 
săpăturilor arheologice efectuate într-o regiune din sudul Chi
nei, harta este pictată In tonuri aurii, pe o plnză de mătase 
de forma unui pătrat cu latura de 96 cm., și prezintă cu 
mare exactitate, corespunzătoare normelor topografice celor mai 
moderne, o regiune de mai multe mii de km.p. pe care figu
rează optzeci de așezări, treizeci de rîuri, drumuri și lanțuri 
de munți cu toate sinuozitățile respective a RAVAGIILE ELOI- 
SEI. Uraganul Eloise s-a abătut asupra Floridei, cu o viteză 
maximă a rafalelor de vînt de 209 km la oră. Epicentrul fur
tunii era situat marți în apropierea localității Fort Walton, 
înaintînd spre nord. Datorită măsurilor de precauție luate de 
autorități, care au constat in primul rînd din evacuarea mai 
multor zeci de mii de persoane, uraganul nu a produs vic
time. Pagubele materiale sînt însă, potrivit primelor știri, în
semnate. Anterior, Eloise s-a abătut asupra unor zone locuite 
din Marea Caraibilor, lâsînd în urma sa 42 de morți și im
portante pagube materiale • CATASTROFA AERIANA IN IN
DONEZIA. Un avion aparținind companiei indoneziene 
ruda Airlines" avînd 68 de persoane la 
miercuri, la 14 km de orașul Palembang 
Potrivit cifrelor oficiale, 29 persoane și-au 
32 au fost rănite. Accidentul s-a produs, 
oficiale, din cauza cețli care a împiedicat 
mentele premergătoare aterizării. Avionul 
nuită între capitala țării — Djakarta — ș.___v_.
• COCAINA „PAR AVION". Vameșii de la aeroportul care de
servește capitala Columbiei au descoperit marți o cantitate de 
18 kilograme de cocaină intr-un avion venind din regiunea 
Amazoniei. Un purtător de cuvînt al poliției a precizat că 
drogul era destinat desfacerii la bursa neagră din S.U.A. Un 
funcționar vamal a fost arestat pentru complicitate cu trafi- 
canțil.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

SE MAI INTIMPLĂ MINUNI î 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15).

PICIUL ----- TRINTORII : Patria
(orele 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18;
20,15) : Favorit (orele 9.15: 11,30;
13.45: 16; 18,15: 20.30).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Scala (orele 9.30: 12:
14,30: 17.30; 20.15).

DOMNIȘOARA ROBINSON : 
Victoria (orele 9: 11,15: 13.30: 16: 
18.15: 20.30).

URME FIERBINȚI : Central (o- 
rele 9.30: 11.30: . 13.45: 16; 18,15:
20.30) .

ELIXIRUL TINEREȚII 
(orele 9,30;
20.30) : Melodia
13,30; 16; 18,15; 
rele 8,45: 10,45: 
20,45) : Grădina . ... .
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 16; 
18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30) ; București (orele 8,30; 
10,45; 13; 16; 18,15: 20.30) : Grădina 
București — (ora 19.15).

RĂZBUNAREA LUI DANI : 
Lumina (orele 9: 11.15: 13,30; 16; 
18; 20).

Capitol 
11,45: 14: 16: 18,15: 

(orele 9: 11,15; 
20,30) ; Gloria (o- 
12,45: 16.45: 18,45: 
Capitol (ora 19) :

Guvernul britanic a anunțat 
miercuri detaliile programului 
său de combatere a creșterii șo
majului. Pornind de la con
statarea că in ultimele luni nu
mărul celor care nu au de lu
cru, și în special al tinerilor care 
au absolvit școala, a crescut sim
țitor, depășind cifra de 1.25 mi
lioane, guvernul Wilson și-a ma
nifestat intenția de a adopta 
măsuri ferme pentru a opri „va
lul sporirii șomajului". In acest 
contexț, au fost stabilite o serie 
de măsuri, angajînd fonduri de 
175 milioane lire. în scopul cre
ării a circa 100 000 noi locuri de 
muncă.

într-o cuvîntare 
Manchester, premierul 
Wilson a declarat că 
șomajului în Marea 
este „inacceptabil și intolerabil": 
aceasta datorîndu-se, în special, 
faptului că „recesiunea economi
ei mondiale este foarte gravă". 
Obiectivele programului, potrivit 
șefului guvernului britanic, sînt 
„in primul rind garantarea de 
locuri de muncă pentru tinerii 
care au terminat școala. în al 
doilea rînd urgentarea calificării 
cadrelor necesare pentru mese
riile de care va fi nevoie în vi
itor și în al treilea rînd men
ținerea la lucru a celor ale căror 
locuri de muncă sînt periclitate 
sau crearea de noi locuri 
muncă".

• PRIMUL SECRETAR AL 
C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, 
Refaat Mahgoub, a primit, la 23 
septembrie, pe ambasadorul 
României la Cairo, Petru Bur- 
lacu.

în cursul întrevederii, au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea So
cialistă Arabă. Refaat Mahgoub 
a exprimat deplina satisfacție 
fată de lărgirea relațiilor de 
prietenie și colaborare între 
P.C.R. și U.S.A, și hotărirea de 
a acționa pentru extinderea și 
diversificarea acestora și pe 
viitor.

dependență din estul Timorului 
(FRETILIN) a adresat Indone
ziei propunerea de instituire a 
unui control comun de frontieră 
în zona de demarcație care se
pară partea portugheză a insu
lei Timor de cea indoneziana. 
Propunerea este justificată prin 
dorința FRETILIN de a se evita 
transformarea unor incide^ j 
din această zonă în acțiuni 
caracter politic.

Pe de altă parte, se anunță 
că Comitetul Central al 
FRETILIN și-a exprimat dorința 
de a purta tratative cu noul gu
vern de la Lisabona in vederea 
găsirii unor soluții pentru situa
ția din Timor.

Acord la Beirut
Primul ministru al Libanului, 

Rashid Karame, a anunțat, 
miercuri, că, în urma consultă
rilor cu toate părțile interesate, 
s-a ajuns la un acord ca toate 
grupările înarmate aflate în 
conflict să se retragă din Bei
rut și suburbii. Acordul preve
de. totodată, încetarea imediată 
a tuturor actelor de violență, în
lăturarea tuturor baricadelor, 
posturilor de observație, și des
ființarea depozitelor de muniții. 
El stipulează, de asemenea, eli
berarea tuturor persoanelor ră
pite și deținute de 
rivale precum și 
controlului forțelor 
întreaga țară.

Cu același prilej

rame, care și-a reafirmat con
vingerea că „singura soluție a 
acestei crize trebuie să fie o so
luție politică", a anunțat că a 
obținut acordul de principiu al 
tuturor grupărilor și facțiunilor 
interesate asupra creării unui 
comitet de reconciliere naționa- ■ 
lă care are ca obiectiv găsirea 
modalităților de restabilire ime
diată a ordinii și securității in 
țară și stabilirea principiilor u- 
nui program național de refor
mă în domeniile politic, social 
și economic. Acest comitet, for
mat din 20 de personalități re- 
prezentînd guvernul și toate 
grupările politice importante ale 
țării, se va întruni joi, a spus 
Karame.

16:
9:

DELICT DIN DRAGOSTE : Fes 
tival (orele 9: 11.15: 13.30:
18,15; 20,45) : Feroviar (orele 
11.15; 13,30: 16; 18,15: 20.30).

LACUL CIUDĂȚENIILOR : Tim
puri Noi (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18: 20.15).

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE : 
Excelsior (orele 9: 11,15: 13.30: 16; 
18,15; 20,30) : Aurora (orele 9: 11.15: 
13,30: 15,45; 18: 20.15) : Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18:
20.15) ; Grădina Aurora (ora 19).

CEL MAI BUN OM PE CARE-L 
CUNOSC : Doina (orele 11: 13,15: 
15,30: 17,15: 20) — la ora 9.45 Pro
gram pentru copii.

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
cime : Grivita (orele 9: 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30) ; Volga (ore
le 9 : 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20,15).

călărețul fără cap .- Da
cia (orele 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18:
10.15) .

OMUL DIN LARAMIE : Bucegl 
(orele 15,30: 17,45); Grădina Bucegl 
(ora 19.45).

EVADAREA : Lira (orele 15,30; 
18.30) : Cosmos (orele 15.30: 18:
20.15) : Grădina Lira (ora 20).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Modern (orele * ; 11,30;

14; 16.30: 19.30) : Grădina Modern 
(ora 19).

OMUL DIN LONDRA : 
(orele 16; 18) : Grădina 
(ora 19.45).

EMIGRANTUL : Drumul 
(orele 15,30; 18: 20.15) ; Miorița (o- 
rele 9 ; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20,15).

DRUMURI ALESE : Crîngași (o- 
rele 17).

LEGEA PRERIEI: Ferentari
(orele 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI 5 
Pacea (orele 15,30; 18,15; 20,30).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB: 
Giulești (orele 15,30; 18; 20.15); 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18: 20.15) ; Grădina Tomis (ora 19).

EPILOG LA GRANIȚA: Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ZIUA CEA MAI LUNGA: Cotro- 
cenl (orele 11; 15; 19).

SUTJESKA : Viitorul (orele 
18: 20.30).

SOȚIA LUI JEAN : Floreasea 
(orele 9: 11.15: 13,30: 16: 18.15:
20.15).

ALO, TAXI ! : Arta (orele 15.30; 
17.45: 20) ; Grădina Arta (ora 19).

INFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Moșilor (orele 15,30: 18) :
Grădina Moșilor (ora 19,30).

Unirea 
Unirea

Sării

15.30: 18:

Progresul

(orele 16:

Vi- 
Vi-

AȚI CHEMAT DOCTORUL?: Ra
hova (orele 16; 18).

PIAF : Popular (orele 
20.15).

NU TE VOI IUBI : 
(orele 16; 18; 20).

LANȚURI : Munca 
18: 20).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
tan (orele 15.30: 18) : Grădina 
tan (ora 19).
EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : Grădina Luceafărul 
(ora 19.30).

INCREDIBILELE AVENTURI A- 
LE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA 
Grădina Titan (ora 19).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Grădina Festival (ora 19).

PROGRAMUL I

16.30 Teleșcoală. 17.00 Telex. 17,05 
Refrenul meu. Muzică ușoară. 17,15 
Cabinet juridic. 17.35 Din țările 
socialiste. 17,45 Bijuterii muzicale.
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Cititorii’din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Grivițai nr. 64—64 p.O.B. — 2001, telex: 011631.

In lumea liedului... 18,00 Enciclo
pedie pentru tineret. 18,25 Publici
tate. 18,30 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală. 18,45 Univer
sitatea TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20,20 
Vetre folclorice. 20.45 „O, mamă, 
dulce mamă...". Emisiune închina
tă evocării figurii mamei în lite
ratura română clasică și contem
porană. 21,30 Corida muzicală. O 
tele-corldă reallz.ată la Palma de 
Majorca. 22.10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul Orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. 21.00 
Telex. 21,05 Bucureștiul necunos
cut. 21,20 Film serial : „Colombo". 
22,30 închiderea programului.

Teatrul „Ion Creangă" : FESTI
VALUL DE TOAMNA ..FLACĂRA"
— 1975 — ora 19,30 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : CER CU- 
VINTUL LA... DIVERSE — ora 
19.30: Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria) : PRINȚESA ȘI ECOUL
— ora 19 : Circul București : CIR
CUL MARE DIN VARȘOVIA — o- 
rele 16 și 19.30.

40 362


