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Tinerii intîmpinâ Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R.

DIN INIȚIATIVA TINERILOR, 

LUNAR, IMPORTANTE 

ECONOMII DE METAL
Organizația U.T.C. de la în

treprinderea de industrie loca
lă din Focșani, care are peste 
400 de membri, se numără prin
tre cele dinții organizații din 
județul Vrancea care și-au în
deplinit în mai puțin de 8 luni 
de zile- planul ‘
acțiunile muncii 
patriotice. Con
ducerea 
prinderii .. , 
însă, încă un 
motiv în plus 
pentru a con
sidera activitatea organizați
ei U.T.C. demnă de toată lauda. 
„E vorba de una dintre cele mai 
valoroase inițiative din cite s-au 
lansat pînă acum în întreprin- 
der-f-a noastră pentru gospodări- 
X■ judicioasă a metalului, ne 
declara tovarășul Augustin 
Flonta, secretarul comitetului de 
partid. Inițial, tinerii își pro
puseseră recuperarea deșeuri
lor din fierul vechi pe care tot 
ei îl colectau cu atenție și îl 
predau la I.C.M. Ulterior, și-au 
dat însă seama că o bună parte 
din aceste deșeuri puteau fi e- 
vitate chiar din procesul de 
producție". Dintr-o acțiune obiș
nuită de muncă patriotică s-a 
ajuns astfel, de fapt, la o ra
ționalizare a consumului de pe 
urma căreia la confecționarea 
suporților pentru cabinele de 
tractor care se livrează către 
I.R.A. Cîmpina se realizează o 
economie de metal de 10 la 
cută. Din aceeași cantitate de 
metal pentru construcția a 1 000 
de suporți de cabine, acum se 
fac lunar 1100. Calculată la zi,

pe acest an la

între - 
are,

eficiența acestei inițiative însu
mează în raportul organizației 
U.T.C. realizarea, în plus, de la 
începutul anului și pină acum, 
a 1 000 de suporți pentru cabine 
care valorează 365 000 lei. Cei 
care au propus conducerii spre 
aprobare noile tipare pentru cro

irea metalului 
------------------- sînt tinerii lă- 

’ Costică 
,i A- 

lecu Stan. Au- 
------------------- toarea acestei 

inițiative se, 
poate considera, însă, întrea
ga organizație U.T.C. a secției 
construcții metalice pentru că 
acum, practic, același procedeu 
îl aplică cu rezultate pe care le 
aminteau toți cei 80 de mem
bri ai săi.

_ _ n B «r * câtuși CI.B.L. Focșani chiriac și

NICOLAE COȘOVEANU

!!

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

• Tovarășul Konstantin F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

„Fii permanent împreună 
cu tinerii și vei realiza 

kmm minunate!"
UN TOVARĂȘ, UN PRIETEN, SECRETARUL U.T.C.

M-am împrietenit cu Ion Hu
țanu, secretarul Comitetului 
U.T.C. din întreprinderea „Pe
nicilina" — Iași, într-o frumoa
să după-amiază de august. Mi-a 
povestit, amănunțit, viața sa și 
m-a impresionat net prin fran
chețea cu care se destăinuia. 
După cîteva ore, parcă ne cu
noșteam de cînd lumea. Con
vorbirea noastră nu ajunsese, 
însă, la punctul de la care aș 
fi dorit să înceapă și anume ac
tivitatea sa ca secretar U.T.C. al 
unei organizații ce numără a- 
proape o mie cinci sute de ute- 
ciști. Ne-am înțeles să conti
nuăm, a doua zi, discuția. A 
doua zi, însă, am primit la hotel 
un plic cu mai multe fotografii 
și cu 12 file scrise mărunt, cu 
cerneală roșie. La sfîrșit era

Dezbatere la Casa științei și tehnicii 
a tineretului din Brașov
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atașat un bilețel. Iată conținutul 
său :

„Vă rog să-mi scuzați scrisul. 
Am așternut aceste rinduri cul
cat pe pat. M-am îmbolnăvit și 
doctorul m-a „sechestrat" in 
casă două săptămîni. Indiferent 
de tot ce am discutat și de tot 
ce v-am scris, aștept revederea 
cu dumneavoastră, aici, în 
Iași..."

Au trecut de atunci cîteva 
săptămîni, ba.chiar o lună, am 
scris de două ori „portretul" lui 
Ion Huțanu și, tot de attîea ori, 
nu mi-a reușit așa cum aș fi 
dorit.. Zilele trecute am primit o 
nouă veste despre „eroul" meuj 
La conferința de dare de seamă 
și alegeri a organizației U.T.C. 
din întreprinderea „Penicilina", 
Ion Huțanu a fost reales, în 
unanimitate, secretarul comite
tului U.T.C. Am recitit, din nou,

cele 12 pagini scrise mărunt, am 
privit iarăși fotografiile și, ia- 
tă-mă, încercînd, pentru a treia 
oara, conturul personalității o- 
peratorului chimist Ion Huțanu. 
îl revăd așa cum l-am cunoscut: 
un tînăr nu prea înalt, cu niște 
ochi verzi, mari, frumoși și lim
pezi, părul castaniu tuns și piep
tănat cu grijă. îi aud vocea : 
molcomă, sfătoasă, cu specificul 
ei. moldovenesc care mă duce cu 
gîndul la personajele sadoveni- 
ene.

încep, astfel, încet-încet, să 
retrăiesc întîlnirea noastră din 
acea după-amiază de fierbinte 
vară ie.șană.

— Cine ești, dumneata, Ion 
Hufahu ?

— De loc, mă trag de pe pla
iurile sucevene. M-am născut în 
satul Călărași. Am 24 de ani. 
Sînt de profesie operator chi
mist și lucrez la secția a II-a 
,.extracții", sau „B-12" cum i se 
soune in întreprindere... Mun
cesc la „Penicilina" din 1970. 
Sînt elev la seral în ultimul an 
al liceului de chimie. La 7 au
gust -1974, am fost ales secretar 
al comitetului U.T.C. pe între
prindere...

— Deci, discuția noastră, în- 
tîmplător, capătă și o valoare 
simbolică. Sîntem în august. 
Anul trecut, pe vremea asta, se 
împlineau două săptămîni de la 
alegerea ta în funcția de secre-

Etapa 1975 — 1976

Convorbire realizată de 
TEODOR POGOCEANU

(Continuare în pag, a IlI-a)

a concursului

Mă odihnesc de muncă,
prin muncă" de prof. D. D. BOTEZ

„CEA MAI

într-o „viața de durata" - cum ar spune Tu- 
dor Arghezi - principalul meu mediu de existența 
și de muncă a fost și este tineretul. Legăturile 
mele cu tineretul ființează de aproape o jumă
tate de veac, de cînd, proaspăt absolvent al 
Conservatorului, am primit repartizare în învă- 
țămîntu! liceal unde am funcționat vreme de 
nouăsprezece ani. O experiență mai mult decît 
necesară aș spune fără nici cea mai mică urmă 
de ipocrizie. Lucrînd nemijlocit cu copil de vîrstă 
fragedă, cu adolescenți mai apoi - în calitate 
de profesor la Conservator, am cunoscut psiho
logia tînărului, modul specific de gîndire, capa- 
“Latea sa reală de a înțelege muzica, de a o 
interpreta. Și nu cred a comite o simplă licență 
de pedagog cînd voi afirma cu toată sincerita
tea că dacă m-aș afla încă o dată în fața po
sibilității de a alege un drum în viață, aș dori 
să iau de la început Conservatorul. Răspunsul mi

se pare deosebit de firesc, întrucît - în pofida 
faptului că la formarea personalității mele umane 
au asistat „activ" profesori de notorietate ca 
Alex. Zirra, C-tin Baciu, C-tin Georgescu, Antonin 
Ciolan și alții (pe atunci ieșeni) — consider că 
școala care se făcea pe vremea aceea este, va
loric, departe de școala muzicală de astăzi. Un 
argument la îndemînă : lucrarea mea de absol
vire a Conservatorului a fost Concertul pentru 
vioară nr. 9 de Wieustemps, piesă de mare difi
cultate. Aveam douăzeci și cinci de ani și nu știu 
cum să apreciez mai bine : eram tînăr, eram 
matur ? Jocul întîmplării a făcut ca în vara a- 
ceasta să ascult la Suceava, la concursul de in
terpretare instrumentală pentru copil pînă la 
cincisprezece ani, același concert cîntat de o 
fetiță de numai paisprezece ani, pe nume Cris-

(Continuare în pag. a 11-a)

de studiu

2. SELECȚIONAREA

Invâfămintul 
politico-ideologic 

U.T.C. in noul an
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Gheorghe Sf atică și Dumitru Davldică, lăcătuși la „Balanța1 
Sibiu, lucrează la montajul războaielor de țesut panglică

Foto : O. PLECAN

întrucît istoria poporului, 
creația sa, „mitologia" națională 
constituie o importantă sursă de 
inspirație pentru scriitorul . de 
azi, consider că un mod de a a- 
borda asemenea probleme îl 
constituie și cunoașterea cit mai 
exactă a modelelor oferite și în 
această privință de marii noștri 
clasici.

Istoria a fost, pentru Emines- 
cu, nu numai o pasiune, nu nu- • 
mai un permanent obiect de 
studiu aprofundat, ci și una de 
dimensiunile geniului său poe-

BUNA

CLASA4
Școala țării cunoaște din prima zl a anului - 15 septembrie - 

un ritm de muncă alert, dominat de pasiune și entuziasm, pro
priu generației pe care o formează — elevii. Din întîia lecție a 
anului de învâțămînt, adevărat curs inaugural de etică revolu
ționară pe care îl reprezintă cuvîntarea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ținută la Craiova, n-a 
fost uitat nici un cuvînt.

„Da, m-am pregătit, am făcut totul ca sâ folosesc condițiunile 
create de partid, de stat - și sînt gata în orice moment, la orice 
loc de muncă, să-mi servesc patria, poporul, partidul". 
Secretarul general al partidului i-a îndemnat pe tineri să mun
cească astfel încît să poată rosti asemenea cuvinte, cu acope
rirea celor mai bune rezultate. Pentru elevi, faptele sînt reprezen
tate de învățătură, muncă, atitudine responsabilă, disciplinată. 
Adunările de dare de seamă și alegeri care au loc în organiza
țiile U.T.C. din școli se finalizează cu consistente programe - 
angajament,-urmărind prin acțiuni concrete, proprii fiecărui co
lectiv și profil de clasă. îndeplinirea punct cu punct a indicațiilor 
partidului. Cu atît mai mult cu cit, uteciști fiind, se află prinși 
într-o adevărată ștafetă a muncii menită să aducă în fața Con
gresului al X-lea al U.T.C. și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. un 
raport, dens în realizări, pe măsura îndatoririlor revoluționare ce 
le revine.

Momentul este cit se poate de potrivit pentru declanșarea edi
ției a lll-a a concursului nostru „Cea mai bună clasă" ; compe
tiție așteptată de elevi, mai cu seamă de clasele cu „vechi state 
de serviciu" în această întrecere școlară, ca și de numeroase 
alte clase care doresc să le urmeze exemplul.

Așadar, concursul își redeschide listele de participare ; el se 
înscrie ca o filă aparte în întrecerea generală a tinerei generații 
a țării „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen", cu specificarea că ediția actuală are particula
ritatea doar că începe la finele unui cincinal al dăruirii și se 
continuă în primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice. 

OBIECTIVELE CONCURSULUI Șl TALONUL DE PARTICIPARE
IN PAGINA A 2-A
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de DAN ZAMFIRESCU

tic. A vorbi, deci, de excepțio
nala dotație istorică a acestui 
om de dimensiuni goetheene nu 
este o exagerare. în vestitul și 
eruditul său capitol despre 
..Cultură1' din Opera lui Mihai 
Eminescu, G. Călinescu proiec-

tează pe alocuri și o lumină de 
relativitate peste pregătirea și 
competența poetului in multe 
domenii asupra cărora condeiul 
său ne-a lăsat mărturie că s-a 
aplecat. Autoritatea călinesciană 
ca și modul exagerat și adesea 
necompetent în care procedau 
mulți din cei ce exaltau erudi
ția și competența eminesciană, 
fără a poseda ei înșiși mijloa
cele de a o demonstra, au contri
buit la reacția marelui critic și

(Continuare în pag. a lV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit. în 
ziua de 3 octombrie, pe tovară
șul Konstantin. F. Katușev, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de prie
tenie în tara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R..

Emilian Dobrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministru-secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării.

Cu acest prilej oaspetele 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut și cele 
mai bune urări din partea tova
rășului Leonid Ilici Brejnev. se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a celorlalți 
tovarăși din conducerea P.C.U.S.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să transmită un salut călduros.

împreună cu cele mai bune 
urări, tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, întregii conduceri a 
P.C.U.S.

în cadrul convorbirii, au 
fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre Repu
blica Socialistă România și U- 
iiiunea Sovietică.

Totodată, s-au abordat unele 
aspecte ale vieții internaționale, 
precum și probleme de interes 
comun.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

© Ministrul afacerilor externe al Belgiei, 
Renaat van Elslande

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la Predeal, 
în ziua de 3 octombrie, pe mi
nistrul afacerilor externe al Bel
giei, Renaat van Elslande, care 
face o vizită oficială în țara 
noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și 
Alexandru Lăzăreanu, ambasa
dorul României la Bruxelles.

în timpul convorbirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
ministrul Renaat van Elslande 
au relevat cu satisfacție evoluția 
favorabilă a relațiilor româno- 
belgiene, evocîndu-se rolul deo
sebit de stimulator și rodnic al 
întîlnirilor româno-belgiene la 
nivel înalt și al înțelegerilor 
convenite cu prilejul vizitei în 
Belgia a șefului statului român, 
pentru întărirea prieteniei, pen
tru amplificarea și aprofunda
rea continuă a colaborării dintre 
țările noastre. Trecîndu-se în 
revistă progresele înregistrate în 
promovarea acestor raporturi, a 
fost exprimată dorința comună 
de a extinde și adinei legăturile 
politice, economice, tehnico-ști

ințifice, culturale, de a realiza 
o colaborare tot mai intensă, pe 
multiple planuri, între Româ
nia și Belgia. S-au examinat, în 
acest sens, noi posibilități, direc
ții și domenii de cooperare re
ciproc avantajoasă. în deplin 
consens s-a subliniat că dez
voltarea relațiilor româno-bel
giene pune în lumină faptul că 
toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, pot statornici 
între ele raporturi de strînsă și 
fructuoasă colaborare atunci cînd 
pornesc de la dorința de a sluji 
aspirațiile fundamentale ale po
poarelor lor, cauza destinderii, 
înțelegerii și cooperării inter
naționale.

întrevederea a evidențiat,, tot
odată, hotărîrea celor două țări 
de a colabora activ și pe tărîmul 
vieții internaționale. în acest 
context, a fost evocată nece
sitatea de a se acționa cu con
secvență pentru transpunerea în 
fapt a angajamentelor asumate 
prin actul final al Conferinței 
•general-europene, pentru instau
rarea unei reale securități și a 
unei colaborări multilaterale pe 
continentul nostru, pentru stin
gerea focarelor de conflict și

tensiune și reglementarea pe 
cale politică a diferendelor din
tre state, pentru desființarea 
blocurilor militare și adoptarea 
unor măsuri efective de dezar
mare — și, în primul rînd, de 
dezarmare nucleară.

Schimbul de'vederi a relevat, 
în același timp, preocuparea am
belor țări pentru rezolvarea pe 
baze noi a problemelor actuale 
ale vieții economice internațio
nale. în acest sens, a fost subli
niată însemnătatea deosebită a 
instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să a- 
sigure dezvoltarea economică 
generală, lichidarea subdezvol
tării, stabilitatea raporturilor e- 
conomice, întemeiate pe egalita
te și echitate, edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

în acest cadru al convorbirii, a 
fost subliniată responsabilitatea 
ce revine tuturor țărilor în so
luționarea justă și durabilă a 
marilor probleme politice și e- 
conomice ce confruntă omeni
rea contemporană, corespunzător 
intereselor tuturor națiunilor și 
realităților lumii de astăzi.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

® Ministrul apărării al Italiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialis
te România, a primit, în ziua de 
3 octombrie, la Predeal, pe mi
nistrul apărării al Republicii Ita
liene, Arnaldo Forlani, care în
treprinde o vizită în țara noas
tră.

La primire au luat parte to
varășii general de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării națio
nale, și general colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale.

Oaspetele a fost însoțit de ge
neral de divizie Aldo Giambarto- 
lomei.

Au fost de față ambasadorul 
Italiei, Ernesto Mario Bolasco, 
și general de brigadă Mario di 
Palma, atașatul militar, aero și 
naval al acestei țări la Bucu
rești.

Ministrul Italian a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un cordial mesaj de salut și cele 
mai bune urări din partea pre
ședintelui Giovanni Leone.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită președinte
lui Republicii Italiene un salut 
călduros, împreună cu cele mai 
bune urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut, apoi, cordial cu 
oaspetele, în timpul convorbirii 
subliniindu-se că vizita ministru
lui italian se înscrie în contextul 
relațiilor prietenești dintre 
România și Italia.

Oaspetele a mulțumit călduros 
pentru întrevederea acordată de 
șeful statului român și și-a ex
primat satisfacția pentru fap
tul că în cursul vizitei în țara 
noastră a avut posibilitatea să 
cunoască și aspecte ale dezvol

tării economico-sociale a Româ
niei.

Au fost abordate unele pro
bleme actuale ale vieții inter
naționale, îndeosebi cele privind 
dezarmarea, în primul rînd de
zarmarea nucleară, reducerea 
trupelor și armamentelor, rele- 
vîndu-se interesul constant al 
României și Italiei de a acționa 
în spiritul Actului final al Con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa, pentru tra
ducerea în viață a documente
lor adoptate, cu convingerea că 
apartenența la blocuri militare 
diferite nu poate constitui un 
obstacol în calea bunei conlu
crări între cele două țări, ceea 
ce va contribui la crearea con
dițiilor pentru depășirea exis
tenței blocurilor militare, la 
promovarea cauzei păcii și în
țelegerii pe continentul nostru 
și în lume.

• Comisarul de stat pentru educație 
națională din Zair

în cursul zilei de vineri, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, la Predeal, 
pe Mabolia Inengo Tra Bwato, 
comisar de stat pentru educație 
națională din Republica Zair, 
care întreprinde. în fruntea unei 
delegații, o vizită în tara noas
tră.

La întrevedere a participai 
tovarășul Paul Niculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învățămin- 
tului.

A luat narte. de asemenea. 
Bokingi Embeyolo, ambasado
rul Zairului la București.

Cu acest prilej, oaspetele a a- 
dresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din 
partea președintelui Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros și a rugat 
pe oaspete să transmită, din 
partea sa. un salut prietenesc 
președintelui Mobutu Șese Seko, 
împreună cu'cele mai bune 
urări.

A avut loc, apoi, un schimb 
de vederi. în cursul căruia s-a 
relevat cu satisfacție faptul că 
relațiile dintre România și Re
publica Zair cunosc o dezvolta
re susținută, avînd la bază mă
surile importante stabilite de 
președinții celor două țări, cu 
ocazia întîlnirilor și convorbiri
lor avute, la București și Kin
shasa. Apreciindu-se realizările 
de pînă acum, în planul relații
lor româno-zaireze. a fost ma
nifestată dorința de a se acționa 
în comun în vederea promovă
rii în continuare a unei colabo

rări și cooperări rodnice pe linia 
învățămîntului și educației. în 
sectoare științifice, tehnice și In 
alte domenii de. interes reciproc.

în timpul convorbirii, s-a ex
primat convingerea că extinde
rea și aprofundarea raporturilor 
de conlucrare româno-zaireze 
contribuie atit la progresul celor 
două țări, cit și la eforturile ce 
se depun in direcția instaurării 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale, care să asi
gure fiecărui stat posibilitatea 
dezvoltării sale economice inde
pendente, suveranitatea asupra 
resurselor sale naturale și folo
sirea lor în interesul propriu, 
participarea la cooperarea inter
națională și accesul la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne.

întrevederea a decurs într-o 
ambiantă de caldă cordialitate.
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ȘCOALA
Etapa 1975-1976 a concursului 

„CEA MAIBUNĂ CLASĂ“
CEI MAI BUNI 

OFERĂ UN MODEL

înainte să transcriem obiecti
vele concursului în cea de a 
treia ediție, ne îngăduim să fa
cem un scurt bilanț al etapei în
cheiate. Vara lui ’75 — cînd 
finalizam anul de învățămînt, cu 
evenimentele ei dramatice pro
vocate de inundații — a chemat 
întreg poporul, deci și pe elevi, 
la muncă. Colectivele aflate în 
concurs, ca și numeroase altele, 
au trecut din clase pe șantierele 
muncii, unde a fost nevoie de ei. 
Ele însele au făcut propunerea 
să_ nu finalizăm întrecerea la 
sfîrșit de an școlar și să adău
găm la bilanț și activitatea din 
vacanța muncii. Acesta a fost 
motivul amînării bilanțului. A- 
cum, acest bilanț există. Zeci 
de scrisori și propriile noastre 
constatări ne dezvăluie ce a re
prezentat întrecerea pentru cele 
aproximativ 300 de clase concu
rente. Un stimul permanent de 
a se impune în viața școlii cu 
o activitate vi zi nd conduita e- 
xemplară : învățătură, muncă in 
atelierul școlii, în producție, dis
ciplină, înscrierea colectivului 
într-o activitate științifică, crea
toare, în cercuri și societăți ști
ințifice, la olimpiade, prezența 
activă în salopetă pe șantierele 
muncii patriotice — toate aces
tea realizate de ei în cadrul or
ganizației U.T.C. a clasei și e- 
valuate, potrivit propriilor exi
gențe, îritr-un spirit de echipă.

Condiția pusă de concurs era 
fără echivoc : promovarea inte
grală, existența unor corigenți 
aduce după sine descalificare. 
După cum se descalifică cei a 
căror medie generală este sub 
opt, chiar dacă n-au corigenți. O 
parte din clase — din județele 
Sibiu, Buzău, Constanța, Argeș, 
Galați, Iași și municipiul Bucu
rești — au păstrat tăcerea in 
final ; necomunicîndu-ne rezul
tatele, înseamnă că n-au îndepli
nit condiția de mai sus. Din re
zultatele care ne-au parvenit, 
semn că acele clase se consideră 
rămase în. concurs, se detașează 
situații îmbucurătoare : 90 la 
sută din colective dețin media 
generală peste opt ; numai 6 la 
sută din clase au cite o medie, 
cel mult două, scăzute la purtare 
— 9 în loc de 10. dovadă că dis
ciplina și comportarea au fost 
„la înălțime1*.  Toate clasele au 
avut planuri de *■  producție și 
le-au realizat, mai mult de ju
mătate aflîndu-se în situația de 
a le fi depășit ; 80 la sută din 
totalul elevilor acestor clase au 
participat la olimpiadele școlare, 
în diferitele faze, și mai mult 
de 20 la sută din ei au primit 
Îjremii și mențiuni.. Totalul ore- 
or de muncă patriotică se ridică 

la fiecare clasă peste 1 500, dar 
există și colective care au atins 
totalul de 10 000 ore muncă pa
triotică. Acestea sînt, în mare, 
cîteva puncte de reper ale re
zultatelor finale obținute de con- 
curenți. Nu avem spațiu să tre-, 
cern în revistă zecile de iniția
tive pornite din colectivele con
curente, exprimate de muncă. 
Dar ele există, pot fi cunoscute; 
de colegi în propriile școli, ca și' 
de cei din alte,școli., E bine să 
se procedeze lâ extinderea ex
perienței dobîndițe. Trebuie să 
amintim că, de regulă, în șco
lile unde am, avut clase concu
rente s-au declanșat adevărate 
„concursuri satelit1* ale con
cursului nostru. (Liceul pedago
gic din Crajova, de pildă, școală 
integralistă încă din vară. -Tre
buie să: :’., adresăm felicitări 
consiliului*̂  elevilor din- -ju
dețul Hunedoara, cu fnenfiuae 
specială pentru cel municipal 
din Deva, ca și celui din Timiș 
pentru cea mai largă.',: și călită^ 
tivă participare la coricurs, adău
gind. în plus, că întrecerea la 
nivel local s-a extins în foarte 
multe școli).

I
 „NOTIFICARE CĂTRE 

KOSZ ROZALIA. Sub- 
semnatul Kosz Ludovic, 
domiciliat in București, 
str. Cetatea Histria nr. 1, 
bloc M2B8, scara A, a- 
partament 4, sector 7, prin 
prezenta vă notific ca în 

■y termen de 48 de ore de 
Ia primirea prezentei no
tificări să reveniți Ia do- 

j miciliul conjugal, pe care 
l-ați părăsit, lăsîndu-mă 
cu cei trei copii ai noștri, 
toți sub vîrsta de 18 ani, 
pentru a-i îngriji și între
ține singur. Dacă în acest 
termen nu reveniți la doj 
miciliu, voi fi obligat să 
mă adresez organelor în 
drept spre a dispune con-

\ form legilor în vigoare 
pedepsirea dv. pentru fe
lul în care vă purtați ca 
mamă și soție. Kosz Lu
dovic."

După optsprezece ani de căs
nicie, un soț trebuie să recurgă 
la serviciile notariatului pentru 
a adresa soției sale un. apel, care 
continuă să rămină fără răspuns. 
După aproape jumătate de viață 
petrecută împreună, fireasca și 
necesara scrisoare de dragoste 
este înlocuită de o asemenea so
mație, redactată în termeni reci, 
oficiali. Ce s-a întâmplat ? Ce 
rău ascuns a erupt deodată în 
relațiile dintre doi oameni care 
au avut tot timpul să se cu
noască, care au fost alături la 
bine și la rău și care au crescut 
împreună trei copii ?

îl privesc atent pe bărbatul 
care a venit la redacție pentru 
a ne cere ajutorul. E încă tînăr,

In vacanta de Iarnă, la o dată 
pe care o vom antința, la Bucu
rești, cu sprijinul Comitetului 
Central al U.T.C, va avea loc o 
masă rotundă, la care vor 
participa birourile U.T.C. din 
clasele evidențiate. Cu acest 
prilej se vor acorda diplome și 
fanioane claselor laureate, pre
cum și premiile ce li se cuvin. 
Va fi și o potrivită ocazie pen
tru ca membrii birourilor clase

lor să-și înfățișeze experiența, 
inițiativele, să prezinte portretul 
claselor lor în calitate de colec
tive model. îi așteaptă și cu su
gestii privind îmbunătățirea cri
teriilor și organizării concursu
lui. cu atît mai mult cu cît, ne
îndoielnic, aflîndu-ne, la acea 
dată, după desfășurarea Congre
sului al X-lea al U.T.C. noi sar
cini se vor desprinde pentru or
ganizațiile U.T.C. din școli, pen
tru elevi. începerea unui nou 
trimestru — al doilea — va crea 
posibilitatea ca, pe baza acestor 
sugestii, să operăm perfecționă
rile dorite de elevi la concursul 
nostru. Așteptăm sugestii și pînă 
atunci, din partea altor colecti
ve, pe adresa ziarului.

Pînă atunci, iată
OBIECTIVELE CONCURSULUI

Cultivarea în colectivul de e- 
levi a atitudinii responsabile 
față de învățătură.

— se au în vedere : rezulta
tele trimestriale la învățătură, 
cu condiția ca, în final, clasele 
concurente să nu aibă corigenți 
ori repetenți, iar media generală 
să fie peste opt • se ia în 
considerare procentul mediilor 
peste șapte • vor cîștiga clasele 
care dovedesc interes pentru 
pregătirea ritmică a tuturor ele
vilor și nu obțin o medie gene
rală ridicată pe seama unui nu
măr mic de elevi din totalul cla
sei : (Se pot înscrie la concurs 
și clasele care au avut corigentă 
ori o medie finală mai mică, dar 
consideră că pot îndeplini în a- 
cest an criteriile de mai sus).

— se va ține seama de notele 
la purtare ale elevilor.
CONTRIBUȚIA CLASEI LA REA
LIZAREA PLANULUI DE PRO
DUCȚIE AL ȘCOLII, PRECUM Șl 
LA CONSOLIDAREA UNOR PU
TERNICE ATELIERE PRODUCTIVE

— vor fi luate în considera
re : aprecierea maiștrilor-instruc- 
tori privind pregătirea practică 
a elevilor, disciplina în muncă
• cota parte a clasei la realiza
rea planului de producție al șco
lii ; inițiativele deosebite ale co
lectivului • activitățile comune 
organizate cu tinerii din între
prinderea patronatoare o în 
cazul claselor finale de la liceele 
real umaniste și cele de specia
litate se adaugă situația privind 
atestarea în meserie și, respectiv, 
realizarea unor lucrări de valoa
re la examenul de diplomă.

— în cazul liceelor pedagogice,. 
sanitare, economice și de artă 
se vor lua în considerare califi
cativele obținute de elevi la 
practica de specialitate.

PARTICIPAREA LA ACTIVI- 
TATEA DE STUDIU, CERCE
TARE ȘI CREAȚIE TEHNICO- 
ȘTIINȚIFICA

— se va ține seama de : 
procentul elevilor din clasă par
ticipant! la cercurile și societă
țile științifice școlare • numă
rul de lucrări realizate de aceș
tia și valoarea lor • procentul 
participării elevilor la concursu
rile școlare pe obiecte și pe me
serii și numărul celor care s-âu 
clasificat în etape superioare.
• FIECARE CLASA SA DEVT- 

NA O BRIGADA DE MUNCA 
PATRIOTICA !
— se urmărește ca flecare cla

să. înscrisă la concurs să-și sta
bilească obiectivele concrete pe 
care să le realizeze prin muncă . 

patriotică • se ține seama de 
numărul de ore lucrate și de va
loarea acestora, precum și de a- 
precierile beneficiarilor privind 
lucrările realizate de elevi și dis
ciplina lor în muncă.

CONCURSUL SE DESFĂȘOA
RĂ PE TIPURI DE ȘCOLI. Ast
fel : LICEE — AVÎNDU-SE ÎN 
VEDERE SPECIFICUL CELOR 
OPT TIPURI ; ȘCOLI POSTLI- 
CEALE ; ȘCOLI PROFESIONA
LE ; CLASELE SPECIALE VOR 
FI APRECIATE SEPARAT.

Pînă Ia 15 octombrie — aștep
tăm înscrierile !

Clasele care doresc să parti
cipe la concurs trimit — indi
vidual — redacției talonul de
cupat și completat. Ni se 
pare firesc să recomandăm 
claselor să cumpănească bine 
înainte de a lua ho,tărîrea să se 
înscrie la concurs, să cunoască 
„forța colectivului11 și să hotă
rască în plenul clasei angajarea 
în întrecere, încît înscrierea să 
devină un angajament colectiv. 
Totodată, să consulte organizația 
de partid și comitetul U.T.C. pe 
școală. O clasă ori mai multe 
clase înscrise la coneurs înseam
nă, într-un fel, angajarea de a 
reprezenta școala respectivă în
tr-o întrecere la nivelul țării. Și 
acest fapt obligă !

Rezultatele pe care le vom 
primi la fiecare sfîrșit de tri
mestru vor purta viza comite
tului U.T.C. din școală, a con
ducerii școlii. Consiliile elevilor 
la nivel local sînt solicitate să 
urmărească pe parcurs evoluția 
activității în clasele concurente
— și, desigur, să le ajute — 
pentru ca în final să poată apre
cia în cunoștință de cauză re
zultatele lor.

o Stimulente. Firește, un sti
mulent permanent va fi larga 
popularitate de care se vor bu
cura clasele concurente în coloa
nele ziarului, făcînd posibil un 
dialog despre experiențele și ini
țiativele care merită să fie ge
neralizate.

Consiliile elevilor din cadrul 
comitetelor orășenești, munici
pale și județene ale U.T.C. vor 
acorda. în ședințe trimestriale, 
titlul si fanionul de „organizație 
fruntașă11 claselor cu cele mai 
bune rezultate, pe care ziarul le 
va face cunoscute printr-un cla
sament trimestrial.

în vacanțele școlare, organiza
țiile de clase care se situează pe 
primele locuri vor beneficia de 
bilete de tabără — excursie. 
Alte colective vor beneficia de 
o excursie cu o reducere de 45 
la sută, din partea comitetelor 
municipale și județene ale 
U.T.C.

Primele clasate din fiecare 
categorie de școală — dacă vor 
avea rezultate cu totul deosebite
— vor fi propuse să li se acorde 
..Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C.11 și fanionul concursului.

© Rețineți : înscrierea se face 
pină la data de 15 octombrie, 
trimițîndu-se talonul pe adresa : 
„Scînteia tineretului11, secția în
vățămînt. Piața Scînteii nr. 1, 
sectorul 1, cu mențiunea „Pentru 
concursul CEA MAI BUNĂ 
CLASA11 1975—1976.

N. R. Vom inaugura o rubrică 
permanentă în cadrul căreia o 
„Poștă a concursului" va fi în 
măsură să răspundă unor între
bări și neclarități privind orga
nizarea întrecerii.

Redactorul rubricii : 
LUCREȚIA LUSTIG

A apărut 
„ALMANAHUL

SATELOR"

Editat de redacția ,,A- 
gricultura Socialistă"
CU UN CONȚINUT DEOSE
BIT DE BOGAT ȘI VARIAT

Din cuprins :
— Un amplu grupaj ROMA

NIA ACASA — ROxMA- 
NIA ÎN LUME.

— De vorbă cu Irina Loghin 
și Benone Sinulescu.

— Agricultura veacului al 
XXI-lea : POMUL-GRA- 
DINA.

— Români în avangarda 
luptei împotriva canceru
lui.

— Grupaj : Medicul vă sfă
tuiește.

— CEREALELE — problema 
numărul unu ; soluții pen
tru rezolvarea ei.

— Bioindustriile și belșugul.
— Calendar cinegetic și 

piscicol.
— Tendințe moderne în con

strucția de automobile.
— Vă propunem trei teste.
— Juristul nostru la dispozi

ția dumneavoastră.
—- Plante medicinale — de

numiri și folosințe.

„DECADA CĂRȚII 
ROMÂNEȘTI"

„Decada cărții românești", 
tradițională manifestare cul
turală care va debuta in în
treaga țară la 10 octombrie, 
va constitui și in acest an 
ocazia unei retrospective a 
activității noastre editoriale, 
cadrul de desfășurare al unor 
multiple acțiuni. In progra
mul , i,Decadei" se înscriu 
„zile" ale editurilor, ale căr
ții social-politice , ale bele
tristicii originale, ale litera
turii științifice și tehnice ca 
și ale cărții pentru tineret.

Desfacerea cărții este asi
gurată astăzi de peste 1 900 
de librării de la orașe și sate, 
de un mare număr de raioa
ne specializate in vinzarea 
cărții, de peste 11 000 de di- 
fuzori din întreprinderi, in
stituții, școli.

„Mă odihnesc de muncă, 
prin muncă"

(Urmare din pag. I) 
tina Anghelescu. Nu voi trage de bună seamă 
de aici concluzia că astăzi talentele răsar și se 
impun.la o vîrstă incomparabil mai „tînără" ; voi 
desprinde însă din acest exemplu, atît de revela
toriu pentru viața mea, că performanțele atinse 
odinioară de către oameni trecuți prin întregul 
proces de instrucție oficială sînt acum, în cele 
mai multe dintre cazuri, întrecute de niște copii.

Desigur, istoria aduce în prim plan figuri 
demne de toată admirația, de copii-minune, In 
acest sens, în direcția fertilității talentului, mu
zica, nu se îndoiește nimeni, se situează pe un 
loc de excepție. Dar și celelalte domenii ale 
artei vin cu răspunsurile lor pozitive. Factorul 
comun al oricărui gen de discuții privind for
marea, dezvoltarea și afirmarea personalității 
umane, privind descătușarea de forțe lăuntrice

a vocației, cu alte cuvinte, îl constituie, mai 
presus de orice, munca. O spune un om care a 
trăit o viață de muncă luîndu-și-o drept far 
călăuzitor. Este vorba de unul dintre cei mai 
exemplari mentori spirituali ai noștri : George 
Enescu. Spunea undeva rapsodul din Liveni : 
„Mă odihnesc de muncă, prin muncă".

Am putea oare adăuga altceva cînd gîndurile 
încearcă să cuprindă.. într-o singură formulă 
secretul împlinirii fiecăruia dintre noi ? Este, de
altfel, și singurul mesaj pe care o generație îl 
recepționează în toată amplitudinea sa de la 
înaintași. Și aceasta tineretul de astăzi o știe și 
o prețuiește în chipul cel mai fidel. Căci fără 
muncă n-ar fi posibile atîtea rezultate de pres
tigiu și interes național și internațional, rezultate 
cu care se mîndrește generația tînără de sluji
tori ai artei românești.

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 6
Calea Rahovei 151. - tel. 2366 61 

UNIVERSITATEA POPULARĂ 
anunță

Deschiderea următoarelor cursuri în anul șco
lar 1975/1976

- DACTILOGRAFIE-SECRETARIAT, curs con- 
plet de 15 zile, o lună și două luni.

- DEPANARE RADIO-TELEVIZOARE
- CROITORIE
- DESEN TEHNIC
- LIMBI STRĂINE : ENGLEZA, FRANCEZA, 

GERMANA, ITALIANA
- COSMETICA

Informații și înscrieri la sediul CASEI DE CUL
TURĂ între orele 9—21.

Preparativele pentru noul an 
de studiu în învățămîntul politi
co-ideologic U.T.C. vizează ri
dicarea calității dezbaterilor, 
modernizarea metodelor de 
transmitere a cunoștințelor, gă
sirea unor forme superioare de 
organizare a cursurilor. Dar 
promovarea dialogului, a con
fruntării reale de idei — obiectiv 
principal pe agenda pregătirii 
politice a tinerilor — depinde 
în mod hotărîtor de calitatea 
pregătirii propagandiștilor, de 
gradul în care ei stăpînesc me
todica muncii politice.

După desemnarea tinerilor 
care participă la învățămîntul 
politico-ideologic și după alege
rea cursurilor pentru fiecare din 
cei patru ani de studiu cuprinși 
în perioada 1975—1979, organele 
și organizațiile U.T.C. vor trece 
la selecționarea și instruirea pro
pagandiștilor. în acest al doilea 
articol din ciclul dedicat activi
tății practice de organizare a 
învățămîntului politico-ideolo
gic ne vom referi la rolul propa
gandistului, la calitățile și însu
șirile pe care trebuie Să le do
vedească un tînăr pentru a i se 
putea încredința o asemenea 
muncă de mare răspundere.

Facem în primul rînd preci
zarea că selecționarea propagan
diștilor se realizează dependent 
de cursurile pentru care fiecare 
organizație U.T.C. a optat pe 
baza unei largi, consultări a ti
nerilor. Se desprind de aici 
două probleme care se cer a fi 
rezolvate concomitent.

Prima problemă : cîți propa
gandiști vor activa într-o orga
nizație U.T.C. ? în cazul în care 
membrii unei organizații U.T.C. 
vor participa cu toții, în actua
lul an de studiu, la activitatea 
unui singur curs, va fi desem
nat un singur propagandist. Dacă 
însă condițiile concrete ale mun
cii politico-educative impun a- 
legerea a două, trei sau patru 
cursuri, atunci vor fi selecțio
nați respectiv doi, trei sau pa
tru propagandiști.

A doua problemă se referă la 
gradul de pregătire al tinerilor 
care vor îndeplini această mun
că. Dacă de pildă opțiunea s-a 
făcut pentru cursul „Politica e- 
conomică a P.C.R. ; sarcinile 
care revin tineretului, U.T.C. și 
U.A.S.C.R. în dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei" este nor
mal să fie desemnat propagan
dist un tînăr cu temeinică pre
gătire economică, cu preocupări 
deosebite în acest domeniu, care 
să poată conduce cu competență 
dezbaterile programate, să răs
pundă la întrebările tinerilor, să 
stabilească corelații între teme
le pe care cursanții le studiază 
și realitățile existente în colec
tivele lor de muncă. Acest crite
riu va sta la baza alegerii pro
pagandiștilor pentru toate cursu
rile.

în indicațiile Comitetului Cen
tral al U.T.C. privind conținu
tul și organizarea învățămîntu- 
lui politico-ideologic se precizea
ză că propagandiștii sînt de
semnați de către organizațiile 
de tineret, cu acordul organelor 
de partid. Totodată se face 
mențiunea, că pentru această 
muncă pot fi selecționați :

® Secretarul sau un alt mem
bru al biroului organizației 
U.T.C. sau A.S.C.

O Tineri membri de partid din 
rîndul muncitorilor, tehnicieni
lor, inginerilor, economiștilor, 
cadrelor didactice, studenților, 
care au un înalt nivel de pre
gătire politico-idcologică și do

vedesc pasiune șl Interes in 
munca politică cu tineretul.

• In școli, pot fi desemnați 
propagandiști, în afara cadrelor 
didactice, și cei mai buni elevi 
din anii mari, cadre ale U.T.C.

Este recomandabil ca propa
gandistul să fie membru al or
ganizației U.T.C. în cadrul căre
ia funcționează cursul pe care 
îl conduce. Numai dacă în orga
nizația respectivă nu există nici 
un tînăr cu pregătire și cu pre
ocupări în domeniul tematicii 
cursului ales se va apela la ti
neri din alte organizații, de re
gulă din aceeași întreprindere, 
instituție, școală sau facultate.

Deși propagandistului îi revi
ne un rol deosebit de important 
în organizarea învățămîntului 
politico-ideologic, principala răs
pundere o are biroul organiza
ției U.T.C., care conduce nemij
locit întreaga activitate de pre
gătire politică a tinerilor și în
drumă munca propagandistului.

Pentru munca de propa
gandist vor fi selecționați ti
neri care să-și poată aduce o 
contribuție importantă la cu

2. SELECTIONAREA
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noașterea și însușirea de către 
toți cursanții a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism, la promovarea spiritu
lui revoluționar caracteristic ac
tivității partidului nostru, la 
ridicarea nivelului politico-ideo
logic al uteciștilor, al tuturor ti
nerilor. la formarea unor oameni 
cu o înaltă conștiință revoluțio
nară.

Activitatea în cadrul cursuri
lor pe probleme politico-ideolo- 
gice se va desfășura îndeosebi 
sub forma dezbaterilor, la care 
vor fi atrași să participe toți 
cursanții. Pentru fiecare dezba
tere propagandistul va elabora 
un plan tematic, va recomanda 
materialul bibliografic și va so
licita realizarea unor referate 
de către cursanți. Pornind de lg 
aceste cerințe, vom sublinia cî
teva dintre principalele însușiri 
necesare unui propagandist pen
tru a-și putea îndeplini în bune 
condițiuni îndatoririle :

© Să dovedească solide cu
noștințe politico-ideologice, să 
fie oricînd în stare să dea răs
punsuri competente la întrebări 
privind politica internă și exter
nă a partidului nostru, fenome
nele politice, economice, sociale, 
cu care se confruntă societatea 
contemporană, să posede capa
citatea de a analiza evenimente
le politice.

© Să aibă o mare putere de 

a se face ascultat, urmat, să 
poată trezi interesul tinerilor 
pentru însușirea cunoștințelor 
pe care le transmite.

• Să poată fi adevărat educa
tor al tinerilor prin maturitatea 
Iui politică, prin cultura lui, 
prin exemplul personal în acti
vitatea profesională și obștească.

• Să știe că munca de educa
re politico-ideologică nu se face 
așa cum se predă un curs de 
chimie ori de fizică. Că el 
trebuie să se adreseze direct, 
pătrunzător, atît minții cît și 
sufletului fiecărui tînăr, deci că 
i se cere să aibă forța de a 
contribui la formarea unor te
meinice convingeri comuniste, la 
înțelegerea de către tineri a po
liticii partidului nostru, la mo
bilizarea lor de a acționa eficient 
în înfăptuirea acestei politici, 
în spiritul sarcinilor trasate de 
partid tinerilor, organizației sale 
revoluționare.

Este de subliniat că, în con
dițiile în care baza pregătirii în 
cadrul învățămîntului politico- 
ideologic o formează studiul in
dividual, Activitatea propagandis

tului nu se poate reduce la trans
miterea unor cunoștințe ; esențial 
pentru fiecare propagandist este 
să-i învețe pe tineri cum să do- 
bîndească singuri aceste cunoș
tințe, să le arate mijloacele și 
să le Insufle dorința s-o facă. 
Fiecare cursant să fie solicitat 
continuu de către propagandist 
să studieze individual, să gîn- 
dească și Să nu preia mecanic 
cunoștințele care i se transmit. 
Aceasta este o condiție esenția
lă pentru afirmarea plenară a 
funcției educativ-formative a 
învățămîntului politic.

Propagandiștilor le revine o 
mare răspundere de a se pre
găti, de a munci în așa fel încît 
în noul an de studiu să fie de
pășită total practica în care ti
nerii sînt puși în situația unor 
simpli factori receptori care au- 
diază expuneri mai mult său 
mai puțin reușite. Ei trebuie să 
tindă către, forme superioare de 
pregătire, să promoveze dialogul 
politic, confruntarea de idei. 
Practica arată că se impune o 
strînsă colaborare a propagan
diștilor cu tinerii, care să fie 
principalii organizatori ai acțiu
nilor din cadrul învățămîntului 
politico-ideologic. Ne referim 
îndeosebi la organizarea unor în- 
tîlniri cu reprezentanți ai foru
rilor de partid și de stat, îm
preună cu care tinerii Să dezba
tă cele mai actuale probleme ale 
societății noastre ; întîlniri cu 
oameni care au fost prezenți în 

miezul evenimentelor istorice, 
care au o bogată activitate și 
experiență în rîndurile partidu
lui sau ale U.T.C. De asemenea, 
este recomandabil să se orga
nizeze acțiuni de documentare 
în sprijinul dezbaterilor care au 
loc în cadrul cursurilor pe pro
bleme politico-ideologice, cum 
sînt : vizite la Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democra
tice ; excursii cu alegerea unor 
itinerarii pe care se găsesc si
tuate, la orașe și sate, obiective 
a căror prezență pe harta eco
nomică a țării este rezultatul 
politicii partidului de dezvolta
re armonioasă a tuturor județe
lor țării, de folosire rațională a 
resurselor materiale și umane ; 
vizitarea unor localități, case 
memoriale, monumente cu re
zonanță istorică, păstrătoare ale 
unor prețioase vestigii ale tre
cutului patriei noastre. Activita
tea în cadrul cursurilor pe pro
bleme politico-ideologice va fi 
în felul acesta mai bogată și 
mai strîns legată de realitățile 
vieții.

Toate aceste cerințe trebuie 
să-și găsească răspuns in activi
tatea practică a fiecărei orga
nizații U.T.C. sau A.S.C. în a- 
celași timp ele trebuie să fie 
cuprinse în programul de in
struire a propagandiștilor, care 
trebuie să înceapă în cel mai 
scurt timp, sub directa îndru
mare a secretariatelor comitete
lor județene U.T.C. și cu spriji
nul cabinetelor de partid. Cîteva 
probleme rețin atenția în acest 
sens. în primul rînd subliniem 
că instruirea se va realiza pe 
cursuri, separat pentru propa
gandiștii de la orașe și pentru 
cei de la sate. Pentru propagan
diștii de la orașe, birourile co
mitetelor municipale și orășe
nești ale U.T.C. vor realiza în 
cursul lunii octombrie o instrui
re timp, de 2—4 zile, fără scoa
tere din producție, iar in lunile 
Ianuarie sau februarie o a doua 
instruire de 2—4 zile, tot fără 
scoatere din producție. Pentru 
propagandiștii de la sate Instru
irea se va realiza de către co-» 
mitetele județene ale U.T.C.; se 
vor desfășura două activități 
de cite două zile fiecare, 
cu scoatere din producție, or
ganizate, prima, la în^pu- 
tul anului de studiu, ș. a 
doua în lunile decembrie ’ njiu 
ianuarie, la centrul de județ, pe 
grupe de comune sau mari uni
tăți economice. în cadrul instru
irilor vor fi clarificate măsurile 
Comitetului Central al U.T.C. 
privind conținutul și organizarea 
învățămîntului politico-ideologic 
pentru tineret și vor fi prezen
tate pe larg temele cuprinse în 
programa fiecărui curs (patru 
teme la prima instruire și patru 
teme la cea de a doua instruire), 
vor fi realizate planuri tematice 
și se va indica bibliografia ne
cesară. De asemenea, vor fi rea
lizate informări politice și 
schimburi de experiență, dez
bateri pe probleme ale metodicii 
desfășurării învățămintului po
litico-ideologic U.T.C. și A.S.C.

Subliniem, în încheiere, că 
există o bună experiență în or
ganizarea învățămîntului politi
co-ideologic și că propagandiștii 
au datoria să cunoască realiză
rile pozitive și să le facă cu
noscute mai departe, să contri*  
buie la generalizarea modalități
lor care s-au dovedit eficiente, 
care și-au cîștigat adeziunea ti
nerilor.

ADRIAN VASILESCU

dar are părul cărunt și ochii îi 
joacă în lacrimi. Nu-i vine să 
creadă nici lui că a rămas sin
gur. Vorbește confuz, cu vocea 
sugrumată, ca după o boală grea, 
scoate din buzunare scrisori fer
fenițite care dovedesc că pînă 
și părinții soției o judecă aspru 
și îi cer să nu-și abandoneze fa
milia, ne arată fotografiile ce
lor trei copii loviți pe neașteptate 
de nemiloasa hotărîre a mamei.

Fiindcă nu înțeleg mai nimic, 
îi propun lui Ludovic Kosz să-1 
vizitez acasă și îl rog ca pînă 
la întrevedere să-și adune gîn
durile. Seara, sun. la ușa apar
tamentului său din Drumul Ta
berei și, după ce mă invită în
tr-o cameră posomorită, din 
care se simte că lipsește nu atît 
priceperea gospodinei, cît căl
dura soției și mamei, mă pregă
tesc să-1 ascult, în timp ce el 
își aprinde o țigară. „Niciodată 
n-am mai fumat atît de mult", 
îmi mărturisește. Apoi, începe 
să povestească...

Conform versiunii sale, timp 
de șaisprezece ani totul a mers 
cît se poate de bine. Soția lui, 
pe care o cunoștea de cînd erau 
amîndoi copii, s-a obișnuit re
pede cu viața de familie. La 
început, pînă și-au creat un mi
nim confort, a fost mai greu, dar 
chiar și acei ani îi par acum de 
o romantică frumusețe. S-au i- 
vit, apoi, copiii. Ludovic, care 
e de meserie dulgher și lucrea
ză pe un șantier de construcții, 
dorea să le asigure condiții de 
viață cît mai bune. Poate că 
totul ar fi fost mai simplu dacă 
și Rozalia s-ar fi încadrat în 
muncă. A încercat de cîteva ori, 

dar de fiecare dată se declara 
nemulțumită — „îi plăcea să fie 
liberă11 — și revenea acasă. Soțul 
ei nu o contrazicea, gîndindu-se 
că îngrijirea celor mici dă și așa 
destulă bătaie de cap. O dată 
pe lună îi aducea banii și lăsa 
totul în grija ei, fără să-i ceară 
vreo listă de cheltuieli. Intr-o 
bună zi, Rozalia i-a făcut cu
noștință cu o femeie elegantă, 
soția unui om care trăia „pe

Cit costă „fericirea “ Rozaliei Kosz

picior mare11 și avea nevoie de 
o menajeră. „E drept, insul lo
cuia la Snagov și soția urma să 
facă naveta, dar văzînd-o cit de 
mult dorește această slujbă 
m-am gindit că n-ar fi râu să 
accept. Era o soluție provizorie.11 
Naveta s-a dovedit a nu fi chiar 
zilnică, cum promisese Rozalia, 
ci cam o dată, de două ori pe 
săptămînă. Femeia venea acasă, 
deretica, gătea pentru trei-patru 
zile, apoi pleca din nou la Sna
gov. Cu timpul, revenirile s-au 
rărit și mai mult. Din diferite 
zvonuri, Ludovic a aflat că so
ția lui și-a găsit un alt bărbat, 
M.E., marinar pe o ambarcațiune 
de agrement. N-a dat crezare 
insinuărilor „răutăcioase11, dar 
a vizitat-o totuși, pe neașteptate, 
pe Rozalia. Era adevărat. In 
camera de serviciu în care lo

cuia ea a găsit un bărbat dor
mind.

„Am implorat-o să vină acasă 
și i-am promis că dacă face asta 
voi uita totul, că vom lua viața 
de la capăt. N-a vrut. Spunea 
că îi e urît să se întoarcă, că 
s-a plictisit de venirile mele 
tîrzii de pe șantier, că vrea să 
trăiască și ea cu adevărat. Cîte
va zile m-am frămîntat, m-am 
gindit. Poate că avea dreptate.

Nu ieșeam aproape niciodată cu 
ea la plimbare, nu o duceam la 
film. I-am cerut o nouă întîl- 
nire și i-am promis că voi fi 
altul. Dar mi-a explicat că e 
prea tîrziu."

între timp, familia Kosz s-a 
mutat în apartamentul proprie
tate particulară în care stăm a- 
cum de vorbă. în loc să ia parte 
la eveniment, Rozalia s-a mu
tat, la rîndul ei, cu soțul nelegi
tim, într-o locuință de pe strada 
C. Nottara nr. 17. După cîteva 
săptămîni, i-a dat un telefon lu 
Ludovic și i-a spus că s-a ho- 
tărît să se întoarcă și că îl roagă 
să vină s-o ia de la Băneasa. 
Era o minciună. Imediat după 
plecarea lui, femeia, care tele
fonase de undeva, din apropie
re, a intrat în casă, a ales lu

crurile „cîștigate de ea11 și le-a 
încărcat Intr-un autofurgonet.

„Din momentul acela — con
tinuă Ludovic — mi-am pierdut 
orice speranță. în afară de lu
cruri, de care nu-mi pare rău — 
rău îmi pare doar că le-a luat 
așa, hoțește ea și l-a păs
trat și pe Valentin, băiatul nos
tru cel mai mic, de cinci ani și 
jumătate. Eu, în schimb, am 
rămas cu Silvestru, băiatul cel 
mai mare, și cu Iuliana, care 
încă n-a terminat școala gene
rală. Sînt foarte necăjit. Sil
vestru e destul de serios, frec
ventează cursurile unei școli de 

mecanică generală, dar Iuliana, 
urmind exemplul maică-si, a 
prins gustul banilor și obiectelor 
nemuncite și a abandonat școala. 
Lipsește nopți la rînd de acasă, 
vine. încărcată de cadouri și pe 
numele ei sosesc, deși n-a îm
plinit nici șaisprezece ani, scri
sori de la adoratori.

Fiindcă totul mi se părea ne
verosimil, am încercat să aflu 
și părerea vecinilor. Din apar
tamentul pe ușa căruia scria 
..Gheorghe Georgescu11 a apărut 
o femeie care mi-a retezat-o 
scurt, spunîndu-mi că ea e ocu- 
oată, extrem de ocupată, și 
n-are timp de „chestii din astea11, 
în. schimb, o altă vecină, Maria 
Brădețeanu, mi-a declarat :

„Ludovic Kosz e un om corect, 
nu bea, nu-și bătea niciodată 

nevasta. Văzînd ce se petrece 
cu familia lor, am încercat să-i 
explic Rozaliei că greșește, dar 
mi-a întors spatele. Iuliana, fata 
lor, m-a repezit și ea, spunîn
du-mi că mama ei știe mai 
bine ce are de făcut11.

A doua zi. de dimineață, m-am 
dus la noul domiciliu al Roza
liei. Poarta de fier forjat era 
încuiată, iar de fereastra care 
da spre curte atirna o oglindă 
astfel orientată încît cei din casă 
să-i poată vedea „strategic" pe 
musafirii inoportuni.

Printr-o întîmplare, Rozalia 
tocmai se întorcea din oraș și 

am avut prin urmare prilejul să 
stau de vorbă cu ea. I-am re
produs declarațiile soțului și 
i-am cerut să le confirme sau 
să le infirme, după cum credea 
de cuviință.

„Totul e adevărat — mi-a 
răspuns — dar el nu știe sau nu 
vrea să știe ce s-a petrecut în 
sufletul meu. De multă vreme 
am încetat să-1 iubesc. Venea 
acasă seara tîrziu, veșnic obosit 
și ursuz, îmi făcea mereu ob
servații că nu e destulă ordine 
și că risipesc banii pe lucruri 
inutile, nu mă scotea niciodată 
in oraș. Trăiesc cum vreau a- 
cum. Principalul e că știu să mă 
descurc. M. E. e acum în proces 
de divorț, în curînd va fi com
plet liber. Cu el mă simt feri
cită".

„Admițînd chiar că ești feri
cită, nu crezi că această fericire 
s-a clădit pe nefericirea prea 
multor oameni ? Ludovic încă 
ar vrea să te întorci acasă. Gîn- 
dește-te un timp și ia o hotă- 
rire !“

„Hotărîrea mea e luată. Nu 
mă întorc.11

„Dar, din cauza ta, M.E. își 
abandonează și el familia, Iulia
na a fugit de acasă, ceilalți co
pii se vor împăca greu cu noua 
situație...11

„Nu mă interesează. M.E. nu 
și-a iubit niciodată nevasta. Iar 
în ceea ce-o privește pe Iulia
na, Ludovic a trimis-o la mine, 
ca să scape de răspundere, iar 
eu i-am trimis-o înapoi, să aibă 
grijă de ea măcar pînă vom di
vorța. Și apoi, chiar să vreau să 
mă întorc, el și-a adus deja în 
casă o altă femeie...11

M-am despărțit de Rozalia 
Kosz cu convingerea că nu-mi 
spune adevărul. La un moment 
dat, am văzut-o alergînd după 
mine. „O să scrieți despre toate 
astea la ziar ?“ ..Da.11 „Mai bine, 
dacă scrieți, adăugați că Ludovic 
ținea mai mult la bani decît la 
mine. Să vedem ce-o să spună 
cititorii.11

L-am vizitat din nou pe Lu
dovic Kosz, de data aceasta pe 
neanunțate. încă nu venise de 
la lucru, dar, spre mirarea și 
mîhnirea mea, am găsit in
tr-adevăr în casă o femeie, pe 
M.I., mamă a ’patru copii, alun
gată de soț și bucuroasă că a 
găsit un „loc liber" într-un alr 
cămin. „Ludovic mi-a promis că 
divorțează și că ne căsătorim în 
curînd" — mi-a declarat ea.

Am discutat apoi între patru 
ochi cu Silvestru și l-am întrebat 
de ce tatăl său nu mi-a spus 
nimic despre M.I. și, mai ales, 
de ce îi întreține iluzia că o va 

lua de nevastă, în timp ce face 
toate demersurile pentru a-și 
convinge soția legitimă să re
vină acasă.

„Tata vrea într-adevăr ca 
mama să se întoarcă, dar pînă 
atunci are nevoie de o femeie. 
De aceea o minte, de aceea vă 
minte și pe dumneavoastră."

„Dar pe sora ta, Iuliana, aș 
putea s-o văd ?“

„E foarte greu. Serile și le 
petrece în restaurante — „Ca
sata11, „Athenee Palace1* —, iar 
nopțile — nu știu. Odată am 
vrut s-o aduc cu forța acasă, 
dar a strigat în gura mare că 
sînt un necunoscut care o acos
tează și am fost dat afară din 
local."

Dacă Ia început eram cu totul 
de partea lui Ludovic Kosz, a- 
cum nu mai sînt chiar atit de 
convins că am dreptate. în orice 
caz. un lucru e sigur : două fa
milii distruse, o fată care a a- 
pucat calea depravării, o femeie 
înșelată și umilită, mai mulți 
copii siliți să asiste la scene 
traumatizante reprezintă un 
preț imoral, de neacceptat pen
tru „fericirea" Rozaliei Kosz. 
Există atitea exemple de mame 
care au făcut sacrificii mult mai 
mari decît conviețuirea cu un 
soț netandru pentru a asigura 
fericirea copiilor lor încît toate 
motivele invocate de ea îmi 
par de-a dreptul frivole.

O problemă care trebuie re
zolvată de urgență rămîne sal
varea Iulianei. Unde este ea ? 
De ce nu dă nici un semn de 
viață ? Așteptăm vești din 
partea celor în măsură s-o gă
sească. așa cum așteptăm și 
opiniile cititorilor în legătură cu 
acest caz, promifîndu-le că vom 
reveni imediat ce vom intra in 
posesia unor noi date.

ALEX. ȘTEFANESCU
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Ne aflăm în pragul viito
rului cincinal definit, după 
cum este bine știut, drept 
cincinalul dezvoltării și afir
mării ample a revoluției teh
nico-științifice în toate sec
toarele economiei româ
nești. Fără îndoială, crește
rile mari prevăzute în docu
mentele Congresului al XI- 
lea al P.C.R. pentru toate 
domeniile și sectoarele de ac
tivitate nu pot avea loc de- 
cit pe baza introducerii în 
producție a celor mai avan- 

......... Și 
In 

in- 
tu-

sate cuceriri ale științei 
tehnicii, a celor mai noi 
mai eficiente tehnologii, 
acest context al efortului 
tens de modernizare a 
turor ramurilor economiei 
naționale, a transformării 
științei românești intr-o pu
ternică forță de producție, ti
nerilor specialiști din unită
țile de cercetare, proiectare,

CE, CÎT Șl CUM CERCETĂM
R. : In condițiile revoluției 

tehnico-științifice contempora
ne, atît cercetarea științifică 
fundamentală, cit și producția 
impun un orizont din ce în ce 

*ai larg de cunoștințe. Cu alte 
-cuvinte, spiritul de inventivita
te, căutarea soluțiilor originale, 
capacitatea creatoare trebuie să 
se constituie în însușiri defini
torii pentru un specialist mo
dern, capabil să rezolve com
plexitatea problemelor cu care 
se confruntă din ce în ce mai 
mult producția, știința, tehnica. 
Ce experiență se degajă, așadar, 
din activitatea de pînă acum și 
cum vedeți în contextul impera
tivelor viitorului cincinal per
fecționarea activității de crea
ție tehnico-științifică ?

loan Lața : Dacă cei care sînt 
direct în secțiile de producție 
pot oferi din. primii ani o. solu
ție de rezolvare, cei din labo
ratoarele de cercetare, de ase
menea, in schimb cei din pro
iectare sint puțin frustrați de 
latura practică și mai ales ana
litică. Or, aici văd eu rostul 
cercurilor de creație tehnico- 
științifică — în a antrena la acti
vitatea de cercetare un număr 
cît mai mare de tineri specia
liști, din toate domeniile pro
ducției.. Nici nu este absolut 
necesar ca cineva care are o 
idee să o rezolve singur, ci a- 
cest lucru se poa.te face mult 
mai operativ prin colaborare 
cu toți specialiștii din cadrul 
cercului. în ce privește activi
tatea cercului de la „Electro- 
precizia” Săcele, o desfășurăm 
pe baza unei tematici generale 
legate de profilul si specificul 
întreprinderii noastre. De exem
plu : noi tipuri de modele de 
echipament electric auto, inte
grarea fabricației echipamentu
lui electric auto cu materiale 
autohtone, trecerea echipamen
tului electric auto pe partea de 
electronică etc. în cadrul aces
tor tematici generale, corelate 
cu planul tehnic al întreprins 
derii, fiecare tînăr sau grup de 
tineri își nominalizează o anu
mită parte a temei pe care o 
studiază și apoi trece la rezol
varea ei.

Ion Teodor : Și noi ne desfă
șurăm activitatea tot pe baza 
unui program corelat cu planul 
tematic al întreprinderii sau, 
mai bine-zis, problemele cane 
se abordează sînt cele care fră- 
mîntă colectivul: tehnologii noi, 
dispozitive ș.a. De exemplu, 
acum avem în lucru un dispo
zitiv de suprafinisat palierul 
arborelui cu came la motorul de 
215 C.P. La început ne organi
zasem munca, compartimentat 
pe părțile componente ale auto
camionului. Am renunțat însă 
pentru că am observat că rezol
varea unei probleme cerea cu
noștințe din mai multe domenii 
de activitate și am constituit 
colective de specialiști cu pro
fesii diferite. Mai mult, la sec
toarele calde,. avînd în vedere 
specificul lor oarecum diferit 
de cel al restului întreprinderii 
am înființat un micrbcerc care 
într-un fel se autogospodărește.

R. : Ce valoare practică au 
studiile întocmite de membrii 
cercului de creație tehnico-ști
ințifică din întreprinderea dum
neavoastră ?

Constantin Bejliu ; Aș răs
punde eu, menționînd faptul că 
la toate sesiunile științifice care 
au avut loc, oei peste 120 de in
gineri și tehnicieni membri ai 
cercului au prezentat lucrări 
interesante, cu aplicabilitate în 
producție. Unele deja dau foar
te bune rezultate cum este ca
zul dispozitivului rotativ de 
profilat țevi cu pereți subțiri, 6 
rezolvare extraordinară pentru 
întreprinderea noastră, sau al 
dispozitivelor pneumohidraulice 
de acționare.

Dumitru Bolat : în ultimul 
timp, activitatea cercului de 
creație tehnico-științifică a ti
nerilor de la „Tractorul” a fost 
axată pe rezolvarea acelor pro
bleme de care depinde reduce
rea importurilor și creșterea ex
portului, îmbunătățirea perfor
manțelor tehnice ale tractoare
lor. Meritorii in acest sens 
sint lucrările de un real inte
res prezentate în cadrul celor 
două sesiuni de comunicări teh- 
nico-științifice care s-au desfă
șurat în acest an în cadrul în
treprinderii noastre.

R. : Să vedem care este și o*  
•inia studenților.

producție și învățămînt le 
revine înalta îndatorire pa
triotică de a contribui ne
mijlocit la activitatea de 
creație tehnico-științifică. 
Așa după cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidu
lui, în cuvintarea rostită la 
Plenara comună din 23 iulie

ternic industrializat, ocupind 
primul loc in ceea ce privește 
producția industrială pe cap 
de locuitor, dispune de un 
mare număr de muncitori cu 
înaltă calificare, maiștri și 
specialiști. Tot aici, din ini
țiativa unui grup de tineri 
specialiști de la întreprinde
rea „Tractorul" a luat ființă,

zent, numărul cercurilor de 
creație tehnico-științifică din 
județul Brașov se ridică la 
14, cuprinzind un număr de 
445 tineri specialiști. Ex
periența bogată acumulată 
pînă in prezent de tinerii 
brașoveni în organizarea și 
desfășurarea activității de 
creație tehnico-științifică

Casa științei și tehnicii a 
tineretului din Brașov au 
participat: Vlad Mircea, stu
dent, vicepreședinte al A.S.C.

Brașov ; 
student ; 

secretarul 
de la în-

Dezbatere la Casa științei și tehnicii a tineretului din Brașov
a.c., practic nu există sector 
unde să nu fie necesară o 
îmbunătățire serioasă a acti
vității, o abordare cu un spi
rit de mai mare răspundere 
a cerințelor puse de Congre
sul al XI-lea, de planul cin
cinal viitor.

Județul Brașov, un județ 
ou o economie dezvoltată, pu

în anul 1966, primul cerc de 
creație tehnico-științifică din 
țară, conceput ca un cadru 
specific al organizației U.T.C. 
de antrenare a cadrelor tine
re la o activitate sistema
tică de studii și cercetare în 
vederea rezolvării in mod 
științific a unor probleme le
gate de producție. In pre-

și sarcinile mari ce revin in
dustriei județului Brașov în 
viitorul cincinal ne-au în
dreptățit să inițiem aceas
tă dezbatere la care am invi
tat tineri ingineri, secretari 
de organizații U.T.C., pre
ședinți de cercuri de creație 
tehnico-științifică, studenți.

La dezbaterile găzduite de

— Universitatea 
Carol Szilvasy, 
Constantin Bejliu, 
comitetului U.T.C. 
treprinderea de autocamioa
ne ; ing. Ion Teodor, de la 
aceeași întreprindere; ing. 
Mihai Ciobanu, proiectant la 
I.C.P.A.T. — Brașov, ing. Ga
briel Popescu, președintele 
cercului de creație tehnico- 
științifică a tineretului de la 
întreprinderea „6 Martie" 
Zărnești; subinginer loan 
Lața, vicepreședintele cercu
lui de creație tehnico-știin
țifică de .la „Electroprecizia" 
Săcele ; Dumitru Bolat, se
cretar al comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Trac
torul", ing. Filip Tiberiu, de 
la aceeași întreprindere.

In întreprinderile agricole de 
stat cit și în cooperativele agri
cole de producție porumbul a 
fost recoltat de pe 60 la sută 
din suprafețe, însumînd aproape 
1,500 milioane hectare. Compa
rativ cu anii precedenți atît pro
ducțiile obținute cît și procen
tele de realizare ale recoltatului 
sînt net superioare în această 
direcție, puțind aminti județele 
Dolj, Teleorman, Ilfov, Constan
ța, Ialomița, Iași, Botoșani. Mai 
mult, într-o serie de județe ca 
Tulcea, Buzău, Dolj, Brăila, Te
leorman dacă se va menține în 
continuare același ritm de recol-

tare, prin dirijarea operativă a 
forțelor spre unitățile rămase în 
urmă, lucrarea se poate încheia 
cu certitudine în următoarele 
6—8 zile. Pe ansamblul țârii, in 
raport de * potențialul existent, 
viteza zilnică de recoltare poate 
spori la peste 80 000 hectare, fapt 
care va permite finalizarea cule
sului porumbului în perioada 
optimă. Accentuăm necesitatea 
încheierii grabnice a recoltatu
lui la porumb, deoarece vremea 
bună oferă posibilitatea unei 
largi desfășurări de forțe pe o- 
goare. Se cuvine însă să rea
mintim factorilor de răspundere

din unitățile agricole cîteva sar
cini care vizează necesitatea ca 
recolta culeasă să fie transpor
tată în aceeași zi în pătule și la 
bazele de recepție, precum și 
eliberarea concomitentă a tere
nului de coceni. Totodată se im
pune efectuarea imediată a ară
turilor de toamnă, aceasta cu atît 
mai mult cu cit prin lipsa preci
pitațiilor din a doua jumătate 
a verii și din luna septembrie 
nu a fost completat deficitul de 
umiditate din sol. De aceea, prin 
efectuarea imediată a arăturilor, 
rezerva de apă din sol va fi 
bine conservată.

® SEMĂNATUL GRIULUI

VLAD MIRCEA CONSTANTIN BEJLIU SZILVASY CAROL

Ion Teodor : Intrucît s-a vor
bit aici despre faptul că, de re
gulă, studenții anilor mici, I, II, 
III, nu au practica suficientă 
pentru a rezolva problemele de 
cercetare abordate la cercurile 
științifice studențești, poate n-ar 
fi rău dacă în colectivele pe 
probleme i-<ain cuprinde și pe 
ei, punîndu-i să rezolve anumi
te aspecte de ordin teoretic.

Lucrarea se desfășoară intens 
în zona a treia, unde județe ca 
Satu Mare. Sălaj, Suceava, Ma
ramureș, Bistrița au semănat 
peste jumătate din suprafețele 
planificate. Realizări mai sub
stanțiale prezintă la această 
dată și județele Vîlcea, Gorj. 
Mehedinți, Botoșani, Caraș-Se- 
verin <" 
cultură, 
culturii 
grîu și 
hectare, 
toamnă ___ _____________  ,
lipsa umidității în unele zone)

din zona a două de 
. Pe ansamblul agri- 

s-au semănat cu 
l secară peste 550 rtiii 
. Condițiile din această 
, (temperaturi ridicate și

impun însă măsuri tehnice și de 
calitate deosebite la semănat. 
Pregătirea minuțioasă a terenu
lui, stabilirea corectă a adîncimii 
și a normei de semănat la hec
tar, calitatea lucrării propriu- 
zise de semănat sînt tot atîtea 
puncte de reper care trebuie să 
concentreze atenția fiecărui spe
cialist pentru luarea deciziilor în 
raport de situația concretă a 
parcelelor. Indiferent de zonă 
însă, acum, în luna octombrie, 
această lucrare trebuie intensi
ficată în toate unitățile, în așa 
fel încit pînă în a IlI-a decadă

să se încheie semănatul grîuluî.' 
Respectarea structurii de soiuri, 
fertilizarea corectă și uniformă, 
semănatul de calitate sînt cîteva 
oondiții care favorizează obține
rea de producții mari.

ȘTEFAN DORGOȘAN

Sporesc vitezele de lucru

Producții sporite 
de pe suprafețele 
lucrate de tineri

la semănat

BOLAT DUMITRU CIOBANU MIHAI GABRIEL POPESCU

Constantin Bejliu : Pentru că 
la noi în întreprindere există 
foaia volantă pentru tineret 
„Cutezanța” editată de către 
comitetul U.T.C., prin care 
popularizăm cu foarte bune re
zultate realizările obținute de 
tinerii noștri, în domeniul crea
ției tehnico-științifice, dar și 
cele existente pe plan mondial, 
cred că o asemenea inițiativă 
ar putea fi generalizată la nive
lul celor mai mari întreprin
deri.

ION TEODOR IOAN LAȚA FILIP TIBERIU

Vlad Mircea : In cadrul pre
ocupărilor noastre există mai 
multe forme care țin de acti
vitatea științifică, cea mai im
portantă dintre ele fiind cercul 
științific studențesc. Aș putea 
adăuga însă că în afara acestei 
forme precumpănitoare mai e- 
xistă colaborarea cu tinerii spe
cialiști din diferite întreprin
deri și instituții, formarea ace
lor colective mixte puse în 
fața rezolvării unor probleme 
complexe, tabăra studenților 
cercetători, simpozioane, sesiuni 
de comunicări științifice ș. a.

R. : Am dori să insistați ceva 
mai mult asupra tematicii a- 
bordate de cercurile științifice 
studențești, a activității aces
tora.

Tematica se 
la sfîrșitul fie- 
universitar prin 
largă a masei 

care vin cu pro- 
teme. Este însă

Vlad Mircea 
elaborează 
cărui an 
consultarea 
studenților 
puneri de 
drept că, la ora actuală, baza 
cunoașterii și propunerii unor 
teme o constituie într-o mai 
mare măsură cursurile predate 
și mai puțin realitățile izvorîte 
dintr-un contact viu, nemijlocit 
cu producția. Cît privește mun
ca în cercuri și aici mai avem 
încă multe de făcut pentru rea
lizarea dezideratului ca activi
tatea acestora să coincidă cu 
primele zile de cursuri și nu 
pe undeva prin semestrul II, 
în preajma sesiunii de comu
nicări științifice, cum încă se 
mai întîmplă.

R. : Din constatările făcute 
privind componența acestor 
cercuri de creație tehnico-știin
țifică a tineretului rezultă că în 
cele mai frecvente cazuri ele 
sînt formate din ingineri și teh
nicieni. Ce considerați că ar 
trebui făcut pentru ca Ia aceas
tă activitate de creație să fie 
atrași și tineri din alte catego
rii, în special, muncitori ?

Filip Tiberiu : Este adevărat, 
pînă în prezent am apelat în 
special la tineri ingineri, consi- 
derînd că ei sînt într-o mai 
mare măsură formați pentru 
activitatea de cercetare. Aceas
ta nu exclude însă posibilitatea 
ca la transpunerea în practică 
a lucrărilor elaborate și funda; 
mentate teoretic să fie atrași și 
muncitorii tineri. Dimpotrivă 
cred că avînd în aceste cercuri 
muncitori’ și ingineri putem 
realiza marele avantaj ca mun
citorii să asigure executarea în 
practică a lucrării respective, 
mai mult chiar, să îi aducă mo
dificări, îmbunătățiri pe baza 
bogatei lor experiențe producti-

ve. Pentru că, intr-adevăr, un 
inginer cunoaște problemele 
teoretice, dar multe aspecte 
practice ii pot scăpa datorită 
inactivității sale în acest dome
niu.

Ion Teodor : După cum con
sider că o serie de acțiuni ale 
cercului de creație tehnico-ști
ințifică pot fi organizate direct 
în secție, în mijlocul muncito
rilor. Noi chiar am inițiait ase
menea acțiuni. Insistând asupra 
unor asemenea modalități, invi- 
tîndu-i chiar la sesiunile de co
municări științifice, cred că pu
tem atrage un număr tot mai 
mare de muncitori la activita
tea de creație. Și, să nu uităm 
că foarte mulți dintre ei sînt 
absolvenți de licee deci se poa
te, conta pe un nivel de pregă
tire care să-i facă apți pentru 
creație.

Mihai Ciobanu : Eu văd a- 
ceastă problemă, a atragerii 
muncitorilor la activitatea de 
creație, mai cu seamă în ce pri
vește sprijinirea inovatorilor și 
inventatorilor. I-am putea ajuta 
foarte mult, de pildă, în privin
ța întocmirii documentației do
sarelor de invenții și inovații.

R. : Se poate observa așadar 
orientarea fermă a activității 
tinerilor specialiști din cadrul 
cercurilor de creație tehnico- 
științifică spre rezolvarea pro
blemelor curente și de perspec
tivă cu care se confruntă între
prinderile din care fac parte, 
problemele ce vizează aspecte 
esențiale, majore ale producției 
cum ar fi îmbunătățirea calită
ții și diversificarea producției 
prin ridicarea performantelor 
tehnice și constructive ale pro
duselor, reducerea importului 
de documentație, licențe, intro
ducerea și sporirea aportului 
concepției la realizarea sarcini
lor de producție, creșterea pro
ductivității muncii. Sint sarcini 
la fel de importante și pentru 
cincinalul viitor, a căror mate
rializare impune atît din partea 
organizațiilor U.T.C., cît și a 
tinerilor specialiști eforturi spo
rite în vederea înfăptuirii cu 
succes, la parametri superiori, 
a prevederilor planurilor de 
producție. în același timp, ră- 
mîne în continuare ca un obiec
tiv extrem de important in 
munca U.T.C. identificarea și 
atragerea la activitatea de crea
ție tehnico-științifică a celor 
mai valoroase elemente din rîn- 
dul muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, cercetătorilor și 
proiectantelor, studenților, sti
mularea și îndrumarea lor per
manentă.

PROPUNERI, SUGESTII, 
INIȚIATIVE

Vlad Mircea : Mă gindes-c la 
faptul că deosebit de util pen
tru activitatea noastră, a stu
denților, ar fi cunoașterea din. 
timp a planurilor tematice ale 
cercurilor de creație tehnico- 
științifică din întreprinderi. A- 
ceasta. ne-ar ajuta foarte mult 
în activitatea de cercetare pen
tru că, știind titlul unei lucrări 
cerute de întreprindere dar care 
nu figurează în planul tematic 
al universității, am putea re
curge imediat la ea.

Carol Szilvasy : In vederea 
însușirii metodicii cercetării de 
către studenți, pentru că în pri
mii ani puțini știu ce este aceea 
cercetare, consider necesar un 
curs de metodologie a cercetă
rii și documentării. De fapt, el 
a fost propus de mai multă vre
me de Consiliul asociației noas
tre, dar nici pînă acum nu s-a 
trecut la materializarea lui.

Filip Tiberiu : Eu aș propune 
ca toate lucrările prezentate în 
cadrul sesiunilor științifice să 
fie riguros fundamentate pe cri
terii de eficacitate și aplicabi
litate. Numai așa ne putem a- 
duce cu adevărat o contribuție 
prețioasă la rezolvarea proble
melor tehnice din întreprinderi.

Gabriel Popescu : S-a discu
tat printre altele și despre lip
sa unei baze materiale adecva
te desfășurării activității cercu
rilor de creație tehnico-științi- 
fică a tineretului. După păre
rea mea această problemă s-ar 
putea rezolva prin accesul tine
rilor membri ai cercurilor la 
atelierele de prototipuri exis
tente în fiecare întreprindere.

R. : Ținînd seama de obiecti
vele mari care revin întregii 
noastre economii în cincinalul 
viitor, este evident că, în con
sens cu accentuarea problema
ticii creativității în acțiunea di- 
ferițîlor factori — școala, facul
tatea, unitățile de producție — 
se impune și o creștere a preo
cupărilor în acest sens a orga
nizațiilor de tineret. Desigur, 
experiența bună acumulată in 
acest domeniu de tinerii specia
liști brașoveni, ca și aplicarea 
propunerilor și inițiativelor in
teresante formulate cu prilejul 
acestei dezbateri, trebuie avu
te în vedere in primul rind de 
organizațiile U.T.C. din județul 
Brașov dar, în același timp, ele 
pot servi drept sugestii utile 
pentru activitatea cercurilor de 
creație tehnico-științifică a ti
neretului din întreaga țară. 
Esențial este însă că spiritul 
nou care, așa cum arăta secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
este propriu și trebuie să ca
racterizeze tot mai mult tinere
tul, să devină în toate dome
niile de acțiune ale organiza
țiilor U.T.C., obiectul unor acti
vități concrete, eficiente în ace
lași timp sub raport economic 
și educativ.

CONSTANTIN DUMITRU

© ÎN ULTIMELE trei zile, în județul Gorj, viteza de lucru la 
însămînțările de toamnă a crescut cu peste 30 la sută. Ca urmare, 
suprafața însămînțată cu orz a ajuns la 95 la sută, iar cea cu grîu 
Ia 45 la sută din plan. în numeroase cooperative semănatul griului 
se apropie de sfirșit, cele mai avansate fiind cooperativele de pro
ducție din consiliile Hrănești, Motru. Tg. Cărbunești și Bibești.

G MOBILIZAREA tuturor forțelor și mijloacelor pentru strînge- 
rca Ia timp și fără pierderi a recoltei și pentru efectuarea celor
lalte lucrări agricole de sezon, a avut ca efect creșterea ritmului 
recoltărilor, transportului și depozitărilor, precum și al însămînțări- 
lor de toamnă. în unitățile agricole din Dolj, bunăoară, au fost în- 
sămînțate cu culturi de toamnă 65 000 hectare. Semănatul orzului a 
fost terminat în cooperativele agricole, iar în fermele de stat se 
execută pe ultimele suprafețe. în ultimele trei zile, viteza de lucru 
la însămînțarea griului s-a dublat. Suprafața însămînțată cu această 
importantă cultură a ajuns la 30 000 hectare.

® ACEEAȘI activitate susținută și în cooperativele agricole de 
producție din județul Bihor, unde se lucrează cu forte sporite la 
însămînțarea griului. Cooperativele agricole din Miheleu și Tasad au 
încheiat această lucrare iar în alte 15 unități bihorene se apropie de 
sfirșit. Pînă la această dată au fost însămînțate cu grîu aproape 
30 000 de hectare, reprezentînd peste 45 la sută din suprafața pla
nificată.

Se siring ultimele cantități de cartofi
In județul Harghi

ta cartofii 
ștrînși tic 
bine de 8 680 ha, re- 
prezentînd peste 95 
la sută din întreaga

au fost 
pe mai

cultură. în numeroa
se unități agricole, 
printre care Cristu- 
ru Secuiesc, Fillă- 
nuș, Eliseni, Secu- 
ieni, s-a trecut la re-

coltarea porumbului, 
iar în cooperativele 
de pe Valea 
vei Mari a 
și recoltarea 
de zahăr.

Tirna- 
început 
sfeclei

Incă din primăvară, o ini
țiativă a Comitetului muni
cipal Călărași al U.T.C. a 
vizat preluarea în acord glo
bal, de către tinerii din or
ganizațiile municipiului, a 10 
hectare de porumb neirigat 
din cadrul C.A.P. Modelu. Și 
astfel, peste 600 tineri de la 
I.M.C., C.C.H., Grupul școlar 
de construcții, din liceele și 
școlile generale ale * munici
piului au executat in acord 
global toate lucrările agri
cole pe întreaga perioadă, 
incepind de la prășit și pînă 
la recoltare. Iar rezultatele 
nu s-au lăsat nici ele aștep
tate. La sfîrșitul acestei pe
rioade s-au obținut un total 
de 52 000 kg porumb boabe. 
Sint — aceste rezultate — 
unitatea de măsură cea mai 
convingătoare a inițiativei 
tinerești care a determinat 
comitetul municipal U.T.C. 
să își prevadă pentru anul 
viitor preluarea în acord 
global a 20 ha porumb și 13 
ha legume din cadrul I.A.S. 
Călărași. Și, așa cum ne a- 
sigura primul secretar al co
mitetului municipal, Ion 
Stanciu, tot ele constituie și 
garanția cea mai sigură a 
reușitei.

ȘERBAN CIONOFF

„8 Martie 1 Ziua tovarășelor noastre de muncă. Fiecare a primit cite un mic cadou din partea 
Comitetului U.T.C. pe întreprindere și, drept amintire, această fotografie..."

(Urmare din pag. I)

șitar. Ce ai făcut de atunci, 
pînă acum, Ion Huțanu ?

— Aș putea răspunde : multe 
și, totuși, puține... Multe în sen
sul că am reușit să realizez, 
împreună cu membrii comitetu
lui și cu uteciștii, unele acțiuni 
de amploare care s-au bucurat 
de succes. Puține, pentru că nu 
am reușit încă să insuflu tutu
ror membrilor organizației ceea 
ce eu numesc spiritul ofensiv...

— Ce înseamnă, de fapt, spi
rit ofensiv ?

— Cred că organizația U.T.C. 
străbate, în prezent, o perioadă 
de perfecționare. Uneori (și nu 
sînt rare asemenea cazuri) pen
tru unii uteciști organizația de 
tineret nu are decît un rol, hai 
să-i zicem... revendicativ. Ei 
cer de la organizație mult și, în 
schimb, nu oferă nimic aces
teia... Eu m-am străduit — și 
cred că într-o oarecare măsură 
am izbutit — să schimb 
mod unilateral de a gîndi. 
conduc după ideea că noi. 
nerii, trebuie să facem mai întii 
dovadă concretă, prin fapte, că 
în. orice împrejurare acționăm 
în sprijinul intereselor colecti
vului și, abia după aceea, să 
ajungem la interesele personale 
cărora, să fim bine înțeleși, nu 
le neg importanța... Dar fapte
le noastre, acele fapte care să

acest
Mă 

, ti-

confirme puterea creativă și de 
intervenție directă în îmbunătă
țirea procesului de producție, nu 
le putem obține decît prin spirit 
ofensiv. Vreau să spun că spi
ritul ofensiv adună în el și ne
mulțumirea pentru ceea ce este 
învechit, pentru tot ce produce 
inerția și, totodată, hotărîrea de 
a schimba și de a acționa cu 
fermitate pentru perfecționare,

rostite, în repetate rînduri, de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care afirma că tine
retul este capabil de fapte mari, 
că în el stau nădejdea si viitorul 
țării. Am să vă povestesc, pe 
scurt, o întîmplare : la sfîrșitul 
anului 1974 ne-a vorbit directo
rul întreprinderii, tovarășul Ve
niamin Munteanu. *Era  înainte 
de Anul Nou și, normal, ar fi 
fost să ne bucurăm. Nu aveam, 
însă, motive. Planul de produc
ție nu fusese îndeplinit... Direc
torul ne-a vorbit într-un anume 
fel încit eu, și probabil nu nu-

concretă vizînd îndeplinirea 
și depășirea planului de produc
ție. Rezultatul final : am ieșit 
din impas și, mai mult, la 31 iu
lie 1975 am raportat îndeplinirea 
cincinalului. în acea zi am trăit 
toți o deplină stare de bucurie, 
și mai cred că la obținerea a- 
cestui succes și-au spus cuvîntul 
și cei 1 436 uteciști ai organiza
ției de tineret. Doresc mult să 
scrieți despre succesul colecti
vului de la „Penicilina” pentru 
că, în decembrie, vom sărbători 
20 de ani de la înființarea în
treprinderii și vom avea toate

„Fii permanent împreună
cu tinerii și vei realiza

lucruri minunate !“
pentru înnoire... Tot in spiritul 
ofensiv mai intră și devotamen
tul (de ce să nu-i zicem așa : 
devotament ! !) față de între
prindere, față de secția in care 
lucrezi. Modul in care muncești, 
tu și tovarășii tăi. demonstrează 
acest devotament...

— Ai putea să-mi dai un 
exemplu de felul cum a acționat 
întreaga organizație U.T.C. în
tr-o împrejurare deosebită ?

— Desigur. Am în minte per
manent acest exemplu. Mă gin- 
desc deseori la el și la cuvintele

mai eu, am mușcat din tristețe. 
Dar mușcatul 
încrîncenare, 
ambiție. Cred 
cu cuvintele 
născut în noi 
ambiție care 
schimbăm radical situația, 
adunat membrii comitetului și, 
împreună, am stabilit un an
samblu de măsuri operative prin 
care organizația U.T.C. să spri
jine direct producția. Nu 
le voi înșira aici. Este de 
ajuns să spun că fiecare
utecist a primit o sarcină

ăsta însemna și o 
și o sporire de 
că atunci, odată 
directorului, s-a 
toți acea teribilă 
ne-a ajutat să 

Am

motivele, ascultîndu-1 pe tovară
șul director, să ne bucurăm ia
răși.

— Spune-mi, Ion Huțanu, ai 
mulfi prieteni printre uteciști...?

— Dacă o să vă spun că toți 
îmi sint prieteni o să credeți că 
exagerez... Noroc că am cîteva 
fotografii care dovedesc afirma
ția... Dealtfel, am să vă rog să 
mă lăsaț.i pe mine să dau expli
cații la aceste fotografii, fiindcă 
fiecare semnifică un pas înain
te, atît în munca secretarului 
comitetului U.T.C., cit și în

munca membrilor organizației. 
Despre prietenia mea cu uteciș
tii ar fi multe, multe de poves
tit și nu o să aveți unde să le 
scrieți pe toate... Eu mi-am zis 
că nu am voie să asist neputin
cios la apariția fenomenului de 
„îmbătrînire” prematură a unor 
tineri și am căutat să-i cîștig 
de partea mea pe toți, să-i fac 
să participe la acțiunile pe care 
le organizează comitetul U.T.C. 
Am reușit pentru că am încer
cat să fiu permanent în mijlo
cul lor, să le vorbesc nu de sus, 
de la înălțimea funcției, ci de la 
inimă la inimă. Este cel mai 
rodnic dialog ! Iată un exemplu: 
am muncit zeci ‘ și sute de ore 
la construcția căminelor de ne- 
familiști. Am programat, pe zile, 
participarea la muncă patriotică. 
Majoritatea uteciștilor au răs
puns chemării noastre. Alții, in
să, puțini, au refuzat din diferi
te motive să vină. Am stat de 
vorbă cu fiecare dintre ei, le-am 
explicat, prietenește, că de fie
care depinde cît de repede ne 
vom muta în „casă nouă”. Am 
reușit să-i conving și, de atunci, 
am rămas prieteni ! Vin la mi
ne, unii chiar cu inițiative, și-mi 
spun : „Tovarășe Huțanu, ne-ai 
vorbit frumos, ai știut să ne 
convingi și noi nu uităm aceas
ta”... Ce bucurie mai mare cre
deți că poate avea un secretar 
decit auzind asemenea cuvinte ? 
Am convingerea că fiind întot
deauna alături de membrii or
ganizației, cunoscîndu-le fră- 
mîntările, dovedindu-le că le 
ești tovarăș și prieten, ai posi
bilitatea să realizezi lucruri mi
nunate. Argumente ? Priviți po
zele alăturate !

j
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actualitatea
Cea de a VIII-a ediție'a fes

tivalului cultural-artistic „Cibi- 
nium" programează între 5—12 
octombrie a.c., la casele de cul
tură și cămine culturale din lo
calitățile județului Sibiu, o suită 
de manifestări menite să releve 
frumusețea și forța de înrîurire 
a muzicii sibiene în această 
străveche vatră românească. 
Profesioniști și amatori vor pre
zenta concerte corale, de muzică 
simfonică, muzică de cameră, de 
fanfară, populară și ușoară, de 
jazz, spectacole muzical-coregra- 
fice, recitaluri de orgă, cîntece 
patriotice, comedii muzicale etc.

Alte activități vor completa a- 
ceastâ bogată săptămînă a mu
zicii sibiene. Reținem citeva : 
simpozionul „Probleme actuale 
ale culegerii și valorificării fol
clorului muzical", tîrgul olarilor 
și tîrgul de produse medieșene : 
„Muncă, pricepere, artă", expo
ziția „Muzica în arta plastică", 
realizată de membrii filialei Si
biu a U.A.P., expoziția — cabi
net de instrumente muzicale 
populare, cu exemplificări, or
ganizată la Muzeul Brukenthal, 
expoziția de cărți, discuri, fila
telie și ex-librisuri, expoziția 
artiștilor plastici amatori și mul
te altele. Comitetul județean 
U.T.C., ca parte organizatoare, 
Își face prezența atît prin spec
tacolele susținute de Ansamblul 
U.T.C. din Sibiu, dt și prin con
cursurile cine știe cîștigă : „Via
ța și activitatea lui Ciprian Po- 
rumbescu", „Cîntecul patriotic 
și revoluționar", alte acțiuni de
dicate acestui eveniment cul
tural, puternic marcate de apro
pierea Congresului al X-lea al 
U.T.C.

U.T.C
Realizări ale tinerilor 

brașoveni
Tinerii din industria județului 

Brașov adaugă zi de zi noi suc
cese în. muncă dedicate celor 
două mari evenimente din a- 
ceast* * toamnă.

................   mi
• Salonul anual de grafică 

1975, tradițională manifestare a 
celor mai cunoscuți artiști ai 
genului, este găzduit, incepînd 
de luni, la sala Dalles. Cele a- 
proape 50Q.de lucrări reunesc 
225 artiști cu cele mai diverse 
tehnici ale gravurii.

• La întreprinderea „Rul
mentul" uteciștii din secțiile rec
tificare, bile, montaj și sculărie 
au efectuat numai în ultima 
săptămînă 2 500 £e ore de mun
că patriotică în. sprijinul pro
ducției. Ei au stivuit și preso-r- 
tat inele și bile pe flux, au a- 
ranjat repere în magazii și și-au 
adus contribuția la demolarea 
terenului centralei termice. Prin
tre cei mai harnici s-au aflat : 
Aurelia Stănișor, Georgeta Ma- 
toș, Georgel Coman, Rada An
drei, Vlad Preca.

• 80 de tone deșeuri metalice 
au fost colectate și redate cir
cuitului productiv de către tine
rii întreprinderii „Tractorul". 
Sînt gata pentru a fi inaugurate 
și primele terenuri de tenis rea
lizate prin munca patriotică a 
uteciștilor.

• Prima fază a „Ștafetei mun
cii", care a cuprins toți tinerii

........... .............—-

• Se pregătește de pe acum iernatul vinatului. Cei care vor 
avea bucuria trofeelor sint și cei dinții care string fin, frunze, 
semințe, diverse alte furaje, pentru hrana păsărilor și animale
lor ce trebuie ocrotite. In această acțiune tinerii se alătură per
sonalului specializat, vânătorilor amatori.

• De curind, in Delta Dunării a început campania pescuitului 
cu năvoade. Pînă acum cele mai mari cantități de pește au fost 
„capturate" și predate punctelor colectoare de către colectivele 
secțiilor Mila 35 și Matița. Credem că realizările se datoresc și 
vigorii pe care o dau acestor colective brațele tinerilor pescari 
care dețin ponderea.

Foto : N. MITUCA

întreprinderii de autocamioane, 
a luat sfirșit. Entuziasmul tutu
ror celor care s-au aliniat la 
„start" este edificator : 713 mo
toare S.R. 111 peste plan, reali
zate doar prin munca patriotică 
a uteciștilor de la secția motor, 
146 de autocamioane ale căror 
autoare sint echipele formate la 
montajul general. Tinerii din 
serviciul mecanic șef al aceleiași 
întreprinderi au realizat peste 
sarcinile de plan 413 motoare și 
agregate pentru o întreprindere 
din Mediaș.

ADINA VELEA

Ieri, la Ateneul tineretului din 
Capitală, au început lucrările 
sesiunii tehnico-științifice, orga
nizată de Comitetul U.T.C. al 
sectorului 1, cu tema: „Tendințe 
șl perspective in dezvoltarea 
sistemelor automate șl informa
ționale". Participă tineri specia
liști de la Institutul de cercetări 
și proiectări automatizări, Auto
matica, I.C.I., INCREST, Elec
tronica. I.T.C., ISPECAIA și al
tele. In afara comunicărilor ți
nute pe secții (Tehnici moder
ne utilizate în cercetare și pro
iectare. Elemente și echipamente 
de automatizare, Sisteme infor
maționale și Sisteme automate), 
dezbaterile se vor concentra în 
jurul celor două mese rotunde: 
„Electronic sau pneumatic — 
cînd. unde și cum să le utili
zăm?", „Utilizarea calculatoare
lor în conducerea proceselor 
tehnologice". Tot în cadrul aces
tei manifestări va avea loc con
stituirea „Cercului de creație 
tehnico-științifică — I.P.A.".

Sesiunea amintită, organizată 
în întîmpinarea Congresului al 
X-lea al U.T.C., relevă capaci
tatea de creație a tinerilor spe
cialiști, facilitează întărirea le
găturilor dintre aceștia, dintre 
domeniul învățămîntului, cu 
cercetarea și proiectarea.

Acțiunile cu caracter turistic 
dobîndesc și ele. în aceste zile, 
semnificații determinate de apro
pierea Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R. Un exemplu ni-1 
oferă și excursia studenților din 
grupa 435 D a Facultății de elec
trotehnică și telecomunicații din 
cadrul Institutului Politehnic 
București. Un grup de băieți și 
fete, pasionați turiști, conduși de 
Ștefan Pascu și Marius Popa, 
pornește în cursul acestei dimi
neți spre crestele munților. Tra
seul: București — Brașov — 
Zărnești — Plaiul Foii — Curmă
tura Pietrii Craiului — Zărnești 
— Brașov — București, este pre
văzut cu o escaladare a virfu- 
lui La OM (2 239 m). unde te
merarii excursioniști vor fixa 
placa cu inscripția: „Cinstire 
Congresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.".

NICOLAE M.

EXPOZIȚIE
Odată cu deschiderea noii sta

giuni, Teatrul de comedie iși 
reia și sezonul de expoziții, des
chis în hol. Inaugurarea se va 
face cu o expoziție de ilustrații 
la ..Legenda funigeilor" de Di- 
mitrie Anghe! și Șt. O. Iosif, 
semnată de artista Adriana Mi- 
hăilcscu.

AVlZfEZ

România^film prezintă

• Filarmonica clujeană își 
continuă suita de concerte din 
cadrul prestigioasei manifestări- 
— Festivalul „Toamna muzicală 
clujeană".

Iubitorii muzicii vor fi, astăzi 
și mîine, spectatorii unor seri 
muzicale de puternică vibrație. 
Sub bagheta cunoscutului dirijor 
Jânos Ferencsik din Ungaria și 
cu participarea corului Filarmo
nicii clujene și a celei din Tirgu 
Mureș. Simfoniile lui Beethoven 
vor releva și de această dată a- 
dincimea și poezia marilor giu- 
vaieruri muzicale. B. NEAGOE

® Duminică, ora 19.30 Teatrul 
Ciulești anunță deschiderea sta
giunii cu premiera „Cu oltencele 
nu-i de glumit", de Gheorghe 
Vlad).

Ștafeta tineretului 
vilcean

în aceste zile organizațiile 
U.T.C. din județul Vîlcea sînt 
antrenate într-un complex de 
acțiuni, menite să releve poten
țialul artistic al tinerilor de la 
orașe și sate, aportul instituțiilor 
culturale la educarea tinerei ge
nerații in spiritul normelor 
muncii și vieții comuniștilor. 
Principalele manifestări sînt 
grupate în jurul ștafetei cultu
rale, sub genericul „Tineretul 
vilcean în întîmpinarea Congre
sului al X-lea al U.T.C.". Pe cele 
patru trasee artistice vor circula 
tot atîtea albume, care vor aduce 
la centrul de județ un bogat ma
terial ilustrativ, parte din acesta 
constituind nucleul unei expozi
ții relevînd aspecte caracteristice 
ale vieții organizațiilor de tine
ret. Scopul vizat de organizatori 
— Comitetul județean U.T.C. și 
Comitetul județean pentru cul
tură și educație socialistă — este 
în primul rind mobilizarea (prin 
acțiuni cultural educative) a tu
turor tinerilor la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, 
cît și stimularea formațiilor pro
prii ale așezămintelor culturale. 
Această acțiune desfășurată in 
întîmpinarea Congresului al X- 
lea al U.T.C. concretizează, pe 
de altă parte, experiența cămi
nelor culturale ale tineretului.

în jumătatea de sud a țării — 
ne comunică Ioan Stănescu — 
vremea se menține frumoasă, 
cu cerul variabil, mai mult se
nin. înnorări mai accentuate 
se vor produce in Crișana. Ma- 
ramureș, nordul Transilvaniei și 
Moldovei, unde vor cădea ploi 
slabe cu caracter local. Vîntul 
va prezenta unele intensificări 
în vestul și nordul tării, precum 
și în zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, mai scăzute 
în estul Transilvaniei, Muntenia 
și Moldova, unde, izolat, se va 
produce brumă, iar cele maxime 
vor înregistra o ușoară creștere, 
oscilînd între 17 și 25 grade, pe 
alocuri mai ridicate în sudul 
tării.

Rubrică realizată de 
VASILE RĂVESCU

„Clovnul nevăzut" sau 
tristețea mediocrității
Ignorată nejustificat sau amin

tită sporadic de critică, literatu
ra pentru copii continuă să ră- 
mînă „tainică" celor mai rnulți. 
De aici șanse și neșanse pentru 
autorii „vîrstei de aur". Ne
șanse : trecînd neobservată, fe
cunditatea literară poate căpăta 
forme îngrijorătoare atila timp 
cit încă se mai consideră că li
teratura pentru copii (asemeni 
cărților de aventuri, reportaje
lor) e un gen facil, la indemina 
oricui. Șanse : succes efemer, 
circulația numelui etc.

Alexandra Târziu, prozatoare 
notabilă dealtfel, a căzut prea 
devreme, se parc, in mirajul a- 
cestei tentații. Clovnul nevăzut, 
voium de povestiri apărut la 
Editura „Ion Creangă" are toate 
atributele unui eșec. Oricit ar 
părea de paradoxal, pentru copii 
trebuie scris foarte serios. Spa
țiul in care ingeniozitatea, de
zinvoltura, fantezia pot deveni 
suverane, capătă la autoarea în 
cauză forme terne, alăturări de 
compuneri școlărești. De ce 
nu înveți măi Dorule (...)", 

învăț, răspunde Doru mirat". 
Atunci de ce nu știi 
Pentru că nu înțeleg", 
Dacă nu înțelegi o să rămîi 

în sala de meditații (...)", 
Pînă cind ?“, .,— Pînă o

să-ți intre . în cap". Crispări 
pulverizate greoi, improprietăți 
de termeni întîlnim adesea. Un 
porumbel e delicios, dar și de
licat, un pisoi aruncă spre po
rumbei priviri pline de înțeles. 
Asocieri naive, lipsă de culoare 
se găsesc la tot pasul. „Lui Ma
tei i se rupe inima, dar ce să 
facă, nu are la el decît un pix. 
Disperat începe să-l bulgărească 
(!) pe lup. Lupului însă nu-i 
prea pasă, înfigîndu-și în duș
mănie colții lui de oțel și tră- 
gînd mai departe din blana Da
cului. Scîncind, cîinele nu mai 
opune nici o rezistentă, se lasă 
pur și simplu călcat în picioare 
(!) de lup. Matei simte cum îl 
îneacă lacrimile. Deodată își dă 
seama că și brăduțul de lingă ei 
plinge. Lacrimile lui alunecă una 
după alta, de-a lungul crăcilor, 
adunîndu-se într-un imens cor
net de gheață. S-ar putea ca 
brazii să nu fie chiar de lemn, 
așa cum par !“

Așa par, dealtfel, și povestirile 
Alexandrei Târziu : fără multă 
clorofilă ! Planurile sînt con
fundate (planul autorului și-ai 
personajelor), replicile devenind 
grave, afectate (fără intenție 
umoristică), comentariul autoarei

Ieri, azi
in librarii

NICHITA STĂNESCU: 
„Starea poeziei"

„Editarea lui Nichita Stănescu 
în Biblioteca pentru toți, fapt 
de indiscutabilă oportunitate, e 
un indiciu, totodată, al lărgirii 
cadrului acestei colecții, rezerva
tă cu precădere clasicilor. Deve
nind într-un sens și mai propriu 
al termenului — „pentru toți", 
populara „bibliotecă" își va oferi, 
probabil, de acum (în tradiția, 
de altfel, a vechii ei serii, cea 
de pe timpul lui V. Demetrius) 
o mai întinsă parte din spațiu 

pueril, lipsit de pregnanță 
artistică. Candoarea, puritatea, 
înfiripările micilor iubiri nu pot 
fi evidențiate oricum. E nevoie 
de o anumită sensibilitate, de un 
talent deosebit. Care poate fi„ ob
stacolul" lui Doru, personaj din 
povestirea cu același nume ? Re
zemat de balustradă, invită in 
barcă o fetiță. Ghinionul ?! Din 
altă barcă „un necunoscut cu 
șorț și ochelari de soare" ii face 
semn fetiței. Doru își dă seama 
că necunoscutul e tatăl fetiței 
și profesorul lui de fizică, ma
teria la care rămăsese corigent. 
Deși e chemat de fetiță in bar
ca tatălui, deși e asigurat de un 
zîmbet din partea profesorului, 
totuși rămîne neclintit. De ce ? 
„...Nu și-a închipuit că fizica 
poate fi o materie atît de ne
cesară..." conchide autoarea.

Se știe că și marii creatori, 
atrași de acest gen, nu au ajuns 
întotdeauna la performanțe. Pen

tru mirifica lume a copilăriei 
trebuie să ai o anumită dispo
nibilitate. Alexandrei Târziu nu-i 
lipsește, într-o anumită măsură 
dar mijloacele folosite, formele 
de realizare sînt neconcludente, 
în orice fel de literatură me
diocritatea e tristă.

MARIUS TUPAN

P. S. într-o recentă anchetă de
dicată literaturii pentru copii 
Virgiliu Radulian, președinte al 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, face următoa
rea constatare :

„Observ că unele lucrări scri
se pentru această generație, pen
tru copiii anilor noștri, suferă 
cîteodată de o tentă infantili- 
zantă, că li se prezintă uneori 
într-un mod simplist problemele 
vieții întregului popor, că se 
subapreciază capacitatea copiilor 
de astăzi de a înțelege marile 
probleme ale epocii și societății 
noastre : de aceea, poate, în 
unele scrieri cravata ro?ie cu 
tricolor și titlul de pionier sînt 
mai mult un decor decît un con
ținut..."

și mîine

scriitorilor români ridicați sau 
ajunși la deplina realizare de 
sine în deceniile republicane". 
(DUMITRU MICU, „Contempo- 
ranul“ din 3 octombrie a.c.)

IGNAT FLORIAN 
BOCIORT: 

„Teoria progresului 
literar artistic"

„Autorul supune criticii argu
mentul incomparabilității siste
melor artistice (intrucît acesta 
implică imposibilitatea progre

sului), argumentul potrivit că
ruia în artă nu ar exista în
vățare (și în știință metoda poa
te fi învățată doar pină la un 
anumit punct și, prin ea însăși, 
încă nu este suficientă pentru 
a conduce spre descoperiri ge
niale), argumentul unicității o- 
perei de artă și acela al limi
tării progresului la ciclurile pro
gresive (Bociort se ridică împo
triva Iui Croce, a cărui teorie a 
ciclurilor ca sisteme izolate este 
respinsă)..."
(HANS G. TUCHEL, Raport la 
Congresul Internațional de Es
tetică, București, 1972)

Cine deschide calea 
poluării folclorului?

Și-a făcut loc in repertoriul 
programelor folclorice din ultima 
vreme un soi de așa-zise cîntece 
populare —- de autenticitate și 
împlinire artistică mai mult de
cît îndoielnică — numite cîn
tece de lume sau cîntece de 
pahar. Linia melodică, dar mai 
ales textul literar sînt șubrede 

improvizații, creații ad hoc cu 
pretenții de produs folcloric, cu
lese „pe teren", cunoscute „zi- 
ce-se din bătrîni", după afirma
ția multor interpret! care în par
ticular nu ezită o clipă să-și a- 
roge, ceea ce este în bună parte 
adevărat paternitatea textului 
literar. Nu mai vorbim de fap
tul că există persoane care și-au 
făcut o meserie și, evident, o 
sursă de cîștiguri facile din în
cropirea unor texte „populare" 
pentru cutare sau cutare inter
pret de muzică populară. Dar, 
dincolo de subțirimea realizării 
artistice a acestor subproducții, 
ceea ce ni se pare jenant este 
mesajul frivol pe carc-1 conțin 
aceste cîntece. Un distins folclo
rist folosea, referindu-se la 
atari improvizații, o expre
sie fericit aleasă : poluarea. 
Numai că, în cazul nostru 
nu e vorba de o simplă in
tervenție în text, de o denatu
rare a cîntecului popular, ci de 
o încercare, cu consecințe mult 
mai grave, de a transmite, in 
numele și sub semnătura autori
zată a creatorului anonim, un 
mesaj nociv prin conținutul său, 
străin spiritului și mentalității 
populare.

Transmise pe toate căile posi
bile și cu o insistență remarca
bilă aceste cîntece — susținute 
de autoritatea pe care le-o con
feră falsa apartenență la folclor 
— vehiculează idei și simțăminte 
ce vin in contradicție flagrantă 
cu normele morale promovate de 
creația autentic populară, stră
ine acelei discreții proprii liricii 
de dragoste, vigurosului îndemn 
la viață cumpătată, la echilibru.

In asemenea producții „folclo
rice" sentimentul e degradat, 
trivializat pînă la nivelul fizio
logicului. „Dorul", acest cuvînt 
intraductibil din care spirituali
tatea noastră și-a făcut o em
blemă de noblețe e asociat hi
lar, cu delicii gastronomice de 
cel mai neîndoielnic prost gust, 
ca în acest catren intonat cu 
tremolouri sentimentale în con
certe de muzică populară: „Toa- 

EUGEN BARBU : 
„Caietele Principelui", 

vol. V
„Cronica de librărie o vom 

începe anunțînd apariția, în Ed. 
Eminescu, a volumului 5, din 
orgolioasele Caiete ale Principe
lui, această casetă cu bijuterii 
de stil, curiozități și inițieri in 
magie, mitologie, poezie, istoria 
plagiatului, condiția poeziei, mij
loacele literaturii".
(VIRGIL DAN, „Săptămina" din 
3 octombrie) 

tă vara ne-a fost vorba / Să tai 
pui și să faci ciorba, / Jumătate 
de rasol, / Ca să nu-mi mai fie 
dor..." Alteori, sub paravanul 
unui epicureism de joasă ex
tracție, sînt invocate, in egală 
solicitudine, toate genurile de 
arbori pentru a îndemna ener
gic la libații : „Frunzuliță de- 
orice lemn / Hai să bem și să 
mîncăm, / Nu știm cite zile- 
avem...“

Nu este, credem, cazul să mai 
cităm versuri din aceste cîntece, 
numite de pahar, pentru că, după 
cum spuneam, le întîlnim la fie
care pas : în emisiunile de radio 
și televiziune, în spectacolele 
folclorice de mai întinsă sau mai 
locală amploare, in localuri, la 
diferite petreceri, banchete sau 
mese comune ce beneficiază de 
prezența unor soliști sau gru
puri orchestrale numite folclo
rice.

Și totuși, va trebui să ne în
trebăm și să aflăm răspuns la 
întrebarea cum se explică a- 
ceastă ofensivă a cîntecelor de 
la periferia folclorului, cine le 
încurajează, cine deschide calea 
transmiterii lor publice ?

Că soliștii și formațiile orches
trale apelează la un astfel de re
pertoriu în dorința unui succes 
facil — dar cu ce preț ? — a u- 
nui „bis" obținut prin texte ce 
frizează pudoarea ne-o explicăm 
prin slăbiciunea talentului, prin 
necunoașterea folclorului auten
tic, prin lipsa unui crez și a unei 
personalități artistice care să 
impună, care să dea publicului 
un cîntec bogat în conținut, ro
tund, cu un mesaj adecvat. 
gur, e mai greu să interpretezi 
un asemenea cîntec. Mai ales 
cînd nu-1 cunoști direct de la 
sursă. Cîntecul popular este mai 
mult decît pretențios. Presupune 
talent, presupune virtuozitate, 
dar mai ales cunoaștere și, ceea 
ce este și mai dificil, înțelegere.

Fără a-i absolvi pe interpreți 
de răspunderea ce le revine, con
siderăm totuși că sarcina filtră
rii, a selecției repertoriului, a di
fuzării lui rămîne factorilor indri- 
tuiți să îndrume, să vizeze, să 
hotărască ce este bun și ce este 
rău, ce este sau nu este auten
tic. Or, tocmai aci ni se pare că 
nu se manifestă exigența, 
maturitatea și responsabilita
tea necesară. Specialiștii ar 
trebui nu numai consultați, 
cum se face din păcate numai 
arareori, ci implicați în acest pro
ces de selecție a cîntecului ce se 
difuzează, chemați să-i dea avizul 
și să răspundă. Este momentul 
să fie reluată și rediscutată o 
sugestie avansată cu mai mult 
timp în urmă în legătură cu 
pregătirea tuturor celor ce con
cură la realizarea programelor 
culturale de factură folclorică.

AL. DOBRE

cumva place?!...

Nu văd nici o urmă de parazit !...
Desen de ȘT. COCIOABA
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pe GENE HACKMAN și LIV ULLMAN în filmul 
american

MIREASA LUI TANDY
Regia : JAN TROELL

EPIGRAME
UNUIA UNUI HULIGAN

Inspirația poetului
(Urmare din pag. I)

la acreditarea, modului său de a 
privi formația eminesciană : ca 
pe o foarte armonioasă și inte
ligentă culegere — cam întîm- 
plătoare — de informații din 
toate domeniile.

Ceea ce epoca noastră reușeș
te însă, de vreo două decenii, 
să pună în lumină tot mai ca
tegoric, este caracterul relativ 
tocmai al „schemei" călinescie- 
ne despre cultura poetului și să 
evidențieze, dimpotrivă, întin
derea și soliditatea acestei cul
turi, forța cu care spiritul lui 
Eminescu știa să acumuleze in
formația necesară pentru intui
ții pătrunzătoare și pentru re
alizări uimitoare. A reușit, de 
pildă, să demonstreze că, în 
domeniul vechii culturi româ
nești, Eminescu poseda nu nu
mai perfecta stăpînire a paleo
grafiei și o familiarizare întinsă 
cu textele manuscrise, ci și cu
noașterea exhaustivă a monu
mentelor literarez vechi, publi

cate la data respectivă, precum 
și a „bibliografiei" disciplinei. 
Eminescu era un cunoscător tot 
atit de bun al acestui domeniu 
ca și Cipariu și Hașdeu, ale că
ror scrieri le citise pînă la ulti
mul rînd, dînd asupra lor cele 
mai' profunde și mai clarvăză
toare judecăți formulate în epo
ca respectivă. La temelia imen
sului său travaliu pentru „a tur
na în formă nouă limba veche 
și-nțeleaptă“ stă deci o întinsă 
erudiție, folosită genial, în clipa 
inspirației, cînd poetul căuta 
„cuvîntul ce exprima adevărul"!

Aceeași constatare se poate 
face atunci cînd cercetăm rolul 
conferit de poet istoriei în ope
ra sa literară și în excepționala 
sa operă publicistică „tot atît de 
trainică — spunea Călinescu — 
oa și poezia" ! Despre cunoștin
țele și intuiția istorică ce con
feră unicitate geniului emines
cian în raport ou toți ceilalți 
mari creatori români, cu excep
ția lui Mihail Sadoveanu, avem 
mărturia cea mai înaltă ieșită

vreodată de sub pana româneas
că : a lui Nicolae Iorga. Acesta 
scria în 1934 : Eminescu stăpi- 
nea cu desăvîrșire cunoștința 
trecutului românesc și era per
fect inițiat în istoria universa
lă : nimeni din generația lui n-a 
avut în acest grad instinctul a- 
devăratului înțeles al istoriei, la 
nimeni el nu s-a prefăcut ca la 
dinsul într-un element perma
nent și determinant al întregii 
Iui judecăți. E uimit cineva as
tăzi, la capătul atitor cercetări 
minuțioase și pline de răbdare, 
după adăugirea unui imens ma
terial de informație și atitor 
sforțări ale criticei, cînd con
stată cît știa, cît înțelegea acest 
om, și ginditorul politic trebuie 
să admire ce mare era puterea 
lui de a integra faptele mărun
te și trecătoare ale vieții publi
ce contemporane în maiestuoa
sa curgere a dezvoltărilor isto
rice. Nu e de mirare că un ase
menea limbagiu care ar fi ono
rat orice țară de veche cultură 
n-a fost priceput de contempo-

Cînd faci-o critica tâioasâ 
Pretinde câ e sânâtoasâ, 
Dar iute se îmbolnăvește 
Cînd de la altul o primește.

ION VLADIMIR

Cîntârindu-I cu balanța,
Șapte ani l-au dat în plasâ, 
Nu l-ar mai fi dat instanța, 
De l-ar fl avut de-acasâ I

LEONIDA SECREȚEANU

„în căutarea 
timpului pierdut"

Caricatura de 
SORIN POSTOLACHE

Animat de ginduri brave 
Cochetează cu ideea 
Unei născociri grozave ; 
Cind să vină vreme-aceea ?!

Desen și catren de
AL. CLENCIU
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SIMBATA, 4 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

11,00 Ora copiilor. 12,00 Film ar
tistic : Muntele azaleelor (reluare).
14.10 Preferințele dv. muzicale sînt 
și preferințele noastre. 15,00 
Fotbal. Politehnica Timișoara — 
F. c- Constanța (Campionatul na
țional divizia A). 16,50 Tineri in
terpreți de muzică populară, lau- 
reați ai festivalului ,,Maria Tă- 
nase“ — Craiova 1975. 17,10 Vîrstele 
peliculei. 18,10 Atenție la... ne
atenție. 18.30 Teatru de poe
zie. Cînd însuși glasul gîn- 
durilor... 19,00 Recital Angela 
Similea. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Teleencidopedia. 
20,45 Film serial : Marmix. 21,35 
Avanpremieră. 21,40 24 de ore. 
Sport. 22,00 Marele spectacol.
DUMINICA, 5 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
Avanpremiera zilei. 8,40 Cravatele 
roșii. 9.35 Film serial pentru copii : 
Daktari. 10,00 Viata satului. 11,15 
Aventura cunoașterii. 11,45 Publici
tate. 11.50 Bucuriile muzicii. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 17,05 Publicitate.
17.10 Slalom printre melodii. 17,40 
Film serial : UFO. Ultimul episod. 
18,25 Drumuri în istorie. Cetățile 
Hațegului. 18,45 Slăvită să fii prin 
ani de glorii, patria mea ! — emi
siune de cîntece patriotice inter
pretate de corul Radioteleviziunii. 
19.00 Lumea copiilor. 19,30 Tele
jurnal. Comentariul săptămînii. 
20.00 Film artistic : Nu-i pace sub 
măslini — producție a studiourilor 
cinematografice italiene. în dis
tribuție : Raf Vallone și Lucia 
BosA 21,35 Cînd valul de argint... 
— program de muzică româneas
că. 22,00 24 de ore. 22,10 Duminica 
sportivă.

PROGRAMUL H
10,00—11,30 Matineu simfonic.

Concertul Filarmonicii „George 
Enescu". 20,00 Eroi îndrăgiți de 
copii. 20,25 Ora melomanului. Două 
pagini celebre din creația beetho
veniană. 21,10 Arta plastică : 
„Jurnal de tabără" — reportaj. 
21,30 Film serial (reluare) : 
MANNIX.

LUNI, 6 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familia.

MARȚI, 7 OCTOMBRIE 1975
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoala. 10,00 Bucuria vie
ții. Emisiune dedicată chipului fe
meii în arta plastică românească. 
10.20 Film artistic (reluare) : 
PRINȚESA — producție a studiou
rilor suedeze. 11,50 Telex. 16.00 Te- 
leșcoală. 16,30 Curs de limbă fran
ceză. 17,00 Telex. 17.05 Pentru să
nătatea dumneavoastră. 17.15 Sce
na — emisiune de actualitate șl 
critică teatrală. 17,35 Muzică popu-

Emislune pentru tineret. 10,20 Me
ridiane literare. 11,10 Vetre folclo
rice. Runcu. 11,25 Teleobiectiv (re
luare). 11,43 Telex. 16,00 Teleșcoa- 
lă. 16,30 Curs de limbă rusă. 17,00 
Telex. 17,05 Melodii, melodii — cu 
Janina Matei-Vianu șl Viorel 
Faur. 17,20 Pentru timpul dv. li
ber, vă recomandăm... 17,35 La vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto. 17,45 Ateneu popular 
TV. Trăsături noi ale mișcării ar
tistice de amatori din zonele tra
diționale. 18,25 Tragerea Pronoex- 
pres. 18,35 întîlnlre cu Dan Serbac

SÂPTÂMÎNA T.V.4-10 0CT0MBRIE

socialiste. 17,35 Opereta clasică ro
mânească. 17,55 Enciclopedie pen
tru tineret. 18,20 Muzica — emi
siune de actualitate muzicală. 18,43 
Universitatea TV. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20.00 Cadram eco
nomic mondial. 20,15 Concert per
petuu extraordinar. O nouă for
mulă de concert lansată în aceas
tă stagiune muzicală a Radiotele
viziunii. 20.45 Revista literar-artis- 
tică TV. Artă, știință, tehnologie. 
21,23 Vedete ale cîntecului. 21,40 
Univers științific. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Recital Yves Montand — 
secvențe șl imagini din creația 
marelui actor și cîntăreț. 20.35 
Pămîntul caută lumina — repor
taj TV. 20,45 Concert perpetuu ex
traordinar. W. A. Mozart. -21.45 
Bucureștiul necunoscut. 22.00 Pa
gini de umor : Ce vrăji a mal fă
cut nevasta mea.

19,25 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Floarea din grădină — emi- 
siune-concurs pentru tineri inter
preți de muzică populară. 20,55 
Bucuroși de oaspeți ? raid-anchetă 
pe șantierele unor cămine munci
torești destinate tinerilor din ju
dețele Prahova șl Buzău. 21,20 Ro- 
man-olîleton : Familia Thibault. 
Episodul III. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Laudă ție, în 
veci. Românie ! 17,30 Film artistic : 
Fellaga — o producție a studiou
rilor din Tunis în colaborare cu 
studiourile din Sofia. 18,50 Oaspeți 
ai vieții muzicale românești. 19,20 
Publicitate. 19.25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Film serial pen
tru copii (reluare) : Daktari. 20.25 
Teatru serial TV : Mușatinii. Epi
sodul XI. 21,30 Telex. 21,35 Pentru 
temperaturi înalte la... zero grade. 
Pe șantierele de construcții bucu- 
reștene. 21,55 întîlnire cu Luis 
Alberto del Parana și formația 
Los Paraguayos.

Iară. 18,00 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 18,30 De-o 
vîrstă cu țara — montaj de ver
suri dedicate patriei și partidului. 
18.45 Seara Televiziunii din Repu
blica Democrată Germană. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Ancheta socială 
D.M.H. (Direcția Mișcării Hîrtii- 
lor) III. 20,45 Seara Televiziunii 
din R.D.G. Film artistic : Eva și 
Adam. 22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Calea cea mai 
lungă — producție a televiziunii 
cehoslovace. 20.40 Idei contem
porane. 21,05 Telex. 21,10 Tezaur 
de cîntec românesc. Compozitori 
pe podiumul de concert : Mircea 
Basarab. 21,30 Din filmoteca TV : 
Actori mai puțin obișnuiți.

MIERCURI, 8 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Î0.00 Aveți O 
Idee T Slntețl invitații noștri î

prim solist al Operei Române din 
Cluj-Napoca. 18,50 Publicitate. 
18,55Tribuna TV. Creativitate și 
inovație. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Revista economi
că TV. 20.30 Publicitate. 20,35 Te- 
lecinemateca. Ciclul „Un mare 
regizor" : Stanley Kramer. Filmul 
artistic : Lanțul cu Tony Curtis. 
Sidney Poitier. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Preferințele dv. muzicale 
sînt și preferințele noastre. 20.50 
Studio ’75 — Ediție specială în în
tîmpinarea Congresului al X-lea 
al U.T.C. 21.05 Telex. 21.10 Telera- 
ma. Instantanee zoologice. 21.40 
Roman-foileton (reluare) : Fami
lia Thibault.

JOI, 9 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 
Cabinet juridic. 17,23 Din țările

VINERI, 10 OCTOMBRIE 1975
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
Loto. 18.55 Din lumea plantelor si 
animalelor. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20.20 
Film artistic : Aceasta este casa 
noastră — o producție a studiou
rilor sovietice. Premieră pe țară. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 Biblioteca pen
tru toți. St. O. Iosif. O sută de ani 
de la naștere. 17,55 Melodie și ritm 
cu Ana Ciobanu. Maria Cumbari 
și alții. 18.20 Vîrstele peliculei (re
luare). 19.20.1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Seară de balet : 
Trandafirul galben. 21.10 Telex. 
21,15 Viața economică a Capitalei. 
21,40 Publicitate. 21,45 Armonii in
time.

răni cu o pregătire așa de sla
bă, a căror minte nu se putea 
ridica la recunoașterea acelorași 
adevăruri eterne.

Dacă Eminescu poate fi tre
cut printre cei mai mari poeți 
ai lumii în. opera cărora a fost 
evocat destinul istoric al omu
lui, dacă „Memento mori" a pu
tut fi așezat, de unii critici, nu 
fără temei, cel puțin pe planul 
egalității cu „Legenda secole
lor", dacă există, în opera sa 
rămasă netipărită în timpul vie
ții, versuri ce definesc destinul 
istoric al românilor mai adine 
decît cei mai mari istorici ai 
vremii sale, Hașdeu și Xenopol, 
și dacă prima parte din Scri
soarea a IlI-a este cea mai stră
lucita pagină de istorie naționa
lă din cîte s-au scris pînă la 
Iorga și Sadoveanu, faptul niw 
este, deci, întîmplător. Nu avVty 
de a face cu o simplă țîșnire, în 
stare de transă glosolalică, a 
„geniului" ci este rezultatul 
imensei acumulări și al trudni
cei forări in adîncurile unui tre
cut ce abia începea să fie des
lușit cu metodele științei moder
ne. Și nu este mai puțin uimi
tor, chiar după cele scrise de Ior
ga, să aflăm din gura celui mai 
mare bizantinolog român de azi, 
Alexandru Elian, că poetul Mi
hai Eminescu și-a copiat, în ma
nuscrisele sale, în limba gre
cească aproape toate izvoarele 
bizantine, făcînd un număr de 
greșeli infim pentru un om 
despre care se știe doar că a 
rămas corigent la Blaj pen
tru un examen de lim
bă greacă 1 Atunci cînd profeso
rul Elian își va publica studiul 
pe care ne-a permis să-1 „divul
găm", în concluziile sale, o nouă 
mărturie indubitabilă se va a- 
dăuga. spre a ilustra profunda 
seriozitate a unui om care n-a 
pierdut, într-o existență lucidă 
de abia trei decenii, nici o clipă 
fără a stringe minereul prețios 
pentru combustia solară a ge
niului său. Spun „combustia so-*  
Iară" și insist asupra acestei 
expresii fiindcă mi se pare a in
dica ceea ce definește natura 
geniului eminescian: marele 
nostru poet — marii noștri scri
itori, ar trebui să spun — s-au 
cufundat în apele trecutului, în 
mitologia poporului căutind a- 
colo minereul prețios pentru 
construcții umaniste, luminoase 
în sensul cel mai înalt al cuvîn- 
tului, dătătoare de seamă asupra 
unor trăsături ale spiritualității 
noastre. Oricît de adine și „i- 
memorial" ar fi stratul inspirați
ei mitologice ori istorice ei l-au 
luminat cu raza gîndirii și a 
geniului lor, opuse tendințelor 
de obscurizare sau întunecare. 
Ei ne pun, astfel, în față o moș
tenire de preț nu numai prin 
însăși opera lor dai’ și prin fe
lul în care au privit trecutul, 
istoria, mitologia. Eminescu 
ne-a arătat cum a înțeles el în
suși istoria, și cum șîntem che
mați astăzi, de Ia cea mai înaltă 
viziune, să o înțelegem în noi 
coordonate, pe o treaptă meto
dologică și filozofică superioară-

50Q.de
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TELEGRAME
$ —-----------

Președintele Republicii Socialiste România, N IC O L A E 
CEAUȘESCU, a adresat Maiestății Sale Regelui MOTLOTLEHI 
MOSHOESHOE AL II-LEA, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a Zilei naționale a Re
gatului Lesotho, am plăcerea să vă adresez, în numele guvernului 
și al poporului român, precum și al meu personal, cordiale felicitări, 
cele mai bune urări de sănătate și fericire, bunăstare și prosperi
tate pentru poporul din Lesotho.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Regatul Lesotho se vor dezvolta 
și întări continuu, în interesul celor două popoare, al păcii și coo
perării internaționale.

Cu ocazia Zilei naționale a 
Regatului Lesotho, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a transmis o telegra-

CONVORBIRI
La București s-au încheiat, vi

neri dimineața, convorbirile din
tre delegația română, condusă 
de tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
și delegația Provinciei Socialiste 
Autonome Kosovo din R.S.F. Iu
goslavia, condusă de tovarășul 
Bogoliub Nedeljkovici, președin
tele Consiliului Executiv al a- 
cestei provincii.

în cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă cordială, 
de prietenie și înțelegere re
ciprocă, s-au convenit măsuri in 
vederea extinderii în continuare 
a relațiilor economice româno- 
iugoslave, o atenție deosebită a- 
cordîndu-se unor acțiuni de co
laborare în domenii cum ar fi 
construcția de mașini, industriile 
extractivă și energetică, ușoară, 
în domeniul agriculturii și in
dustriei alimentare, precum și 
în alte sectoare de interes co
mun.

Modalitățile de finalizare au 
fost stabilite și consemnate ln- 
tr-un Aide-Memoire, semnat de 
conducătorii celor două delegați.

Au fost prezenți la semnare 
Nicolae Ionescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Constan
tin Oanoea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membrii 
celor două delegații.

fost de față Petar Dodik, 
basadorul Iugoslaviei la 

ucurești.
în cursul zilei de vineri, dele

gația provinciei Kosovo a pără
sit Capitala.

VIZITĂ
Vineri s-au încheiat convor

birile dintre ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macqyescu, și 
ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Renaat van Elslande, 
consacrate dezvoltării relațiilor 
bilaterale și unor probleme in
ternaționale de interes comun.

în aceeași zi, la Ministerul 
Afacerilor Externe, cei doi mi
niștri au semnat Convenția pri
vind asistența juridică în mate
rie civilă și comercială dintre 
Republica Socialistă România și 
Belgia.

Au participat oficialitățile 
române și belgiene prezente la 
convorbiri, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Justiției, 
alte persoane oficiale.

★
In cursul după-amiezif, mini»- 

trul afacerilor externe al Bel
giei, împreună cu soția a pără
sit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de George 
Macovescu, cu soția, Vasile Gli- 

;ga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul României 
la Bruxelles, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Jacques 
Graeffe, ambasadorul Belgiei la 
București, și membri ai amba
sadei.

FESTIVITATE
Vineri în Capitală a avut loc 

deschiderea șantierului noii clă
diri a ambasadei Republicii 
Populare Chineze în Republica 
Socialistă România.

La festivitate au participat 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Popescu-Puțuri, președintele A- 
socjației de prietenie româno- 
cțiineze, Mircea Solomon, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Cezar Lăzărescu, pre
ședintele Uniunii Arhitecților, 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, 
ai consiliului popular al munici
piului București.

Au luat parte Li Tin-duan, 
ambasadorul R. P. Chineze in 
țara noastră, membri ai amba
sadei.

Au rostit alocuțiuni Cornel 
Pacoste și Li Tin-ciuan.

Cu același prilej, ambasadorul 
R. P. Chineze a oferit un cocteil.

VERNISAJ
în sala Asociației artiștilor fo

tografi a avut loc, vineri, verni
sajul expoziției de fotografii in
titulată „Femeia in Republica 
Populară Bulgaria".

Peste 100 de imagini ilustrează 
aspecte din viața femeii bulgare, 
rolul ei în activitatea politică, 
economică, socială și culturală.

Au participat Maria Groza, 
Aneta Spornic și Maria Ciocan, 
membre ale Biroului Consiliu
lui Național al Femeilor, un nu
meros public.

Au fost de față Irine Rujeva, 
secretară a Comitetului Femei
lor bulgare, precum și Ivan A- 
bagiev, ambasadorul Bulgariei la 
București, și membri ai amba
sadei.

CULTURALE
Sala mare a Teatrului Național 

a găzduit, vineri seara, festivita
tea deschiderii stagiunii bucu
reștene 1973—1976.

Pe scena sălii mari, unde se 
aflau reuniți în această seară 
reprezentanți ai tuturor teatre
lor din Capitală, artistul poporu
lui George Calboreanu a bătut 
apoi primul gong al noii sta
giuni. Spectacolul inaugural in
titulat „Poemul țării mele", care 
a cuprins versuri patriotice din 
creația poeților noștri clasici și 
contemporani, a fost conceput 
de regizorul Ion Co jar, în sce
nografia lui Mihai Tofan. Și-au 
dat concursul numeroase forțe 
actoricești ale primei noastre 
scene.

★
mă de felicitare domnului Larry 
Kotsokoane, ministrul afaceri
lor externe al Regatului Le
sotho.

PLECĂRI
Vineri după-amiază a părăsit 

Capitala tovarășul K.F. Katu- 
șev, secretar al C.C, al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni a fost 
salutat de tovarășii Ștefan An
drei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., de Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față N. V. Maslen
nikov, însărcinat cu afaceri a.i. 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, de membri ai ambasadei.

★
Vineri dimineața a plecat spre 

Roma o delegație a Consiliului 
popular județean Iași, condusă 
de tovarășul Ion Iliescu, pre
ședintele consiliului, care va 
faoe o vizită în Italia, la invi
tația Consiliului regional Um
bria.

PRIMIRE
Vineri dimineață, Angelo Mi- 

culescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare, a 
primit delegația irakiană, con
dusă de dr. Thabit Abdul Rah
man Al-Safar, membru al Con
siliului Suprem al Agriculturii 
din Republica Irak, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, a fost eviden
țiat cursul ascendent al relațiilor 
comerciale româno-irakiene și 
au fost discutate posibilitățile 
existente de dezvoltare a colabo
rării și cooperării în domeniul 
agriculturii și industriei alimen
tare dintre cele două țări.

★
Tot în cursul dimineții. Ion 

Moldovan, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimen
tare, și dr. Thabit Abdul Rah
man Al-Safar au semnat o 
convenție sanitar-veterinară In
tre România și Irak.

DINEU
Ambasadorul Italiei la Bucu

rești, Ernesto Mario Bolasco, a 
oferit, vineri, un dineu în onoa
rea ministrului apărării al Re
publicii Italia, Arnaldo Forlani, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră.

Au luat parte generalul de ar
mată Ion Ioniță. ministrul apă
rării naționale, generalul-colonel 
Ion Coman, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, adjuncți ai 
ministrului apărării naționale, 
generali și ofițeri superiori.

A fost prezent generalul de 
brigadă Mario di Palma, atașatul 
militar, aero și naval al Italiei 
la București.

COOPERARE
La Academia de Științe Agri

cole și Silvice s-au încheiat vi
neri după-amiază lucrările Con
ferinței de constituire a rețelei 
de cooperare științifică europea
nă în domeniul culturii florii- 
soarelui, inițiată de Organizația 
pentru agricultură și alimentație 
(F.A.O.).

Participants au adoptat un 
program de cercetare științifică 
pe perioada 1976—1980 menit să 
unească eforturile specialiștilor 
In vederea dezvoltării culturii și 
producției de floarea-soarelui — 
una din cele mai valoroase și 
eficiente surse de ulei comesti
bil și proteine.

Conferința a hotărît ca Insti
tutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea 
să coordoneze întreaga activitate 
științifică prevăzută în program, 
și a stabilit rețeaua de coope
rare formată din institute de 
specialitate din Franța, Israel, 
Italia, Iugoslavia, România, Spa
nia, Suedia și Ungaria.

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 8

'„ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE" ANUNȚĂ

DESCHIDEREA URMĂTOARELOR CURSURI

Șl ACTIVITĂȚI PERMANENTE

• DACTILOGRAFIE - SECRETARIAT, cu durata da 15 
zile, o lună și două luni (METODA DUPLOYEN). Cursurile 
incep la data înscrierii.

• CROITORIE femei — cu durata de 6 luni si de 2 ani i
• Limbi străine : ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA ;
• BALET pentru copii;
• Inițiere in ARTA FILMULUI ;i FOTO (activitate de cine- 

club);
• PIAN Șl VIOARA;
• Inifiere in JAZZ;

De asemenea, se primesc înscrieri la cursurile de cultură 
generală ale Universității populare : România - un nume 
de prestigiu in lume" ; „Comandanți vestiți ți căpitani de 
oști români"; „Etica — factor de eficiență socială" ; „Pro
bleme ale integrării in mediul urban-industrial" ; „Arta co
mediei - comici vestiți ai scenei bucureștene" ; „Religia și 
personalitatea" ; „In dialog cu sănătatea dumneavoastră".

• Tn vederea completării formațiilor și cercurilor artistice 
de amatori se organizează concursuri de selecție pentru : 
DANSURI POPULARE $1 MODERNE, GRUPURILE VOCALE 
DE CANTO CLASIC SI FOLCLORIC, TEATRU, BRIGADA AR
TISTICA, GRUP FOLK, INSTRUMENTIST! SI SOLIȘTI VOCALI 
DE MUZICA POPULARA Șl UȘOARA.

Informații suplimentare, zilnic, între orele 9-20, la sediul 
casei de cultură — Bd. Bucureștii Noi nr. 66 sau prin tele
fon nr. 6714 70.

SOSIRI
Delegația Comitetului munici

pal București al P.C.R., con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R., care, la invitația Comi
tetului orășenesc Sofia al P. C. 
Bulgar, a făcut o vizită în a- 
ceastă țară, s-a înapoiat, vineri, 
in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de Ion Gheorghe, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular 
municipal, de secretari ai Comi
tetului municipal București, de 
vicepreședinți ai Consiliului și 
activiști de partid.

A fost de față Ivan Abagiev, 
ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești.

La plecarea din Sofia, delega
ția Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. a fost condusă de 
Gheorghi Iordanov, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C.B., 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc Sofia al P.C.B., de Ivan 
Panev, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
orășenesc Sofia, de secretari ai 
Comitetului orășenesc.

A fost prezent ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Si- 
medrea.

★
Vineri după-amiază s-a înapo

iat în Capitală, venind de la 
Budapesta, tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.M.S.U., a făcut o vizită ie 
prietenie în R. P. Ungară.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, a fost salutat de tovarășul 
Iosif Uglar, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai ambasadei R. P. Ungare la 
București.

La plecarea din Budapesta, 
tovarășul Dumitru Popescu a 
fost condus de Gyorgy Aczel, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Laszlo 
Orban, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul culturii, Mi- 
haly Komidesz, șef de secție la 
C.C. al P.M.S.U., Istvan Rosko, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Ungare.

A fost de față loan Cotoț. am
basadorul României la Buda
pesta.

★
Vineri după-amiază, a sosit în 

Capitală, delegația Partidului 
Democrat din Coasta de Fildeș 
(P.D.C.I.), formată din Alphonse 
Diby, membru al Biroului Poli
tic, și Anzouau Kacou, membru 
al Comitetului director al 
P.D.C.I., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită de 
prietenie în. țara noastră.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

ANIVERSARE
în cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii pe acest 
an. Comitetul național pentru 
apărarea păcii, Uniunea Scriito
rilor și Consiliul general al 
A.R.L.U.S. au organizat, vineri 
după-amiază, în Capitală, o ma
nifestare consacrată împlinirii a 
80 de ani de la nașterea poetu
lui sovietic Serghei Alexandro- 
vici Esenin.

Cine
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FILE DE EPOPEE ; ANI DE 
lupta, ani de glorie : Tim
puri Noi (orele fi,15; 12; 14,30; 17,15; 
20 — program în continuare).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : 
Scala (orele 9.15; 11,30; 13,45; 18,15; 
18,30; 20,45).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Festival 
(orele 8,45; 11; 13,30; 18; 18,30; 21). 
Grădina Festival (ora 19,45).

FERMA LUI CAMERON: Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), București (orele 9; 
11,15; 13,15; 18,15; 18,30; 20,30), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30), Grădina București 
(ora 19,15).

PICIUL - TRINTORH : Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20,30), Grădina Luceafărul (ora 
19), Grădina Capitol (ora 19).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Central (orele 9,30; 12; 
15,30; 17,30; 20).

OMUL DIN LARAMIE ! Victoria 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 
20,30), Grădina Titan (ora 19).

ELIXIRUL TINEREȚII : Grivlța 
(orele fi; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;

PRIMIRI LA PRIMUL
MINISTRU AL GUVERNULUI

Primul ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit, 
vineri dimineața, pe membri ai 
Consiliului de administrație al 
Băncii franco-române, în frun
te cu Paul Krug. președintele 
consiliului. Au participat Jean 
Deflassieux, director la „Credit 
Lyonnais". Pierre Mendras. di
rector la „Banque Naționale de 
Paris**,  Pierre Chadenet, direc
tor la „Societe Gânerale". Fran
cois Pezet, director la „Banque 
de Paris et des Pays-Bas", 
Charles Thyss, director la „Cre
dit Comercial de France", 
Charles Abeille, director adjunct 
la „Credit Industrial et Com
mercial**,  Gerard Fleury, direc
tor adjunct la „Credit du Nord 
— Union parisienne". Igor 
Yatzimirski, director la „Banque 
Rothschild", membri ai acestui 
Consiliu.

Au luat parte Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, Ion St. Ion, se
cretai’ general al Consiliului de 
Miniștri, Mihail Hașeganu. vice
președinte al Băncii Române de 
Comerț Exterior.

Conferințe
Cu prilejul celei de-a 30-a 

aniversări a întemeierii Parti
dului Muncii din Coreea, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene la București, 
Iang Miăng Sul, a organizat, vi
neri la amiază, o conferință de 
presă. Au participat redactori ai 
unor ziare centrale, „Agerpres", 
Radioteleviziunii și publicații 
periodice, funcționari din Minis
terul Afacerilor Externe, pre
cum și atașați de presă și co
respondenți ai presei străine.

însărcinatul cu afaceri a sub
liniat, cu această ocazie, însem
nătatea istorică a creării Parti
dului Muncii din Coreea, eta
pele principale ale luptei eroice 
desfășurate de poporul coreean, 
sub conducerea partidului, a to
varășului Kim Ir Sen, pentru 
eliberarea patriei, pentru infrin- 
gerea asupririi imperialiste în 
războiul de apărare a patriei, 
pentru transformarea țării în- 
tr-un stat socialist puternic dez
voltat, suveran și independent. 
Vorbitorul a subliniat că marile 
succese obținute de poporul co
reean pe calea construcției so
cialismului sint rodul politicii 
Partidului Muncii din Coreea, 
de aplicare creatoare a marxism- 
leninismului la condițiile speci
fice ale Coreei.

Iang Miăng Sul a evidențiat, 
apoi, eforturile depuse de Parti
dul Muncii din Coreea, de gu
vernul R.P.D. Coreene, pentru 
reunificarea independentă și 
pașnică a țării, fără nici un 
amestec din afară, pentru retra
gerea trupelor străine din Co
reea de Sud. în acest context 
el a amintit de numeroasele 
propuneri făcute de Partidul 
Muncii din Coreea, inclusiv pro
punerea de a negocia cu auto
ritățile americane problema în
cheierii unui acord de pace care 
să înlocuiască actualul acord de 
armistițiu.

Subliniind că lupta poporului 
coreean pentru reunificarea paș
nică a patriei s-a bucurat de 
sprijinul și încurajarea activă a 
tuturor țărilor iubitoare de pace, 
vorbitorul a exprimat recunoș
tința profundă Partidului Comu-

matograf e
15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). Gră
dina Aurora (ora 19), Grădina 
Tomis (ora 19).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Feroviar (orele 8,45; 11,30; 
14; 16,30; 19,30). Floreasca (orele 
9; 12; 15; 18: 20,45).

EVADAREA : Unirea (orele 16; 
18), Munca (orele 16; 18; 20), Gră
dina Unirea (ora 19,45), Arta (ore
le 15,30; 17,45; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30). Grădina Modern (ora 19).

EPILOG LA GRANIȚA : Lira 
(orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 19,45).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Doina (orele 11; 13,15; 15,30: 
17,45; 20 — program pentru copii 
— 9,45), Pacea (orele 15,30; 18; 20).

ALO, TAXI ! : Drumul Sării (o- 
rele 16; 18; 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : Dacia (orele fi: 11,15; 13.30: 
15,45; 18; 20,15), Flacăra (orele 
15,30; 18: 20,15).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Ferentari (orele 15,30; 18; 
20.15).

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE : 
Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;

I. T. H. R.
BUCUREȘTI-

str. 13 Decembrie nr. 4,

Încadrează 
urgent

® 1 programator pen
tru calculator, cu stu
dii superioare și 5 ani 
vechime în funcție;

• 1 portar, cu înde
plinirea condițiilor 
prevăzute de Legea 
12/1971.

Informații zilnic între orele 
12—16 la compartimentul per
sonal

In timpul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă cor
dială, de lucru, a fost sublinia
tă satisfacția pentru evoluția fa
vorabilă a relațiilor de colabo
rară economică, tehnico-științi- 
fică și financiară dintre Româ
nia și Franța, apreciindu-se po
zitiv contribuția Băncii franco- 
române la dezvoltarea acestor 
raporturi. Exprimîndu-se dorin
ța de a extinde în continuare, 
în interesul reciproc, relațiile 
economice bilaterale, au fost 
examinate măsurile ce urmează 
a fi întreprinse în vederea in
tensificării activității acestei in
stituții bancare și sporirii con
tribuției pe care poate să o adu
că la dezvoltarea relațiilor eco
nomice, a acțiunilor de coope
rare industrială și a schimburi
lor comerciale româno-franceze.

★
Primul ministru al guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, vineri 
la amiază, pe ambasadorul Aus
triei la București, Werner Saut
ter, in legătură cu încheierea 
misiunii sale în țara noastră.

de presă
nist Român, guvernului și po
porului român care au sprijinit 
și sprijină activ cauza dreapta 
a poporului coreean.

Evocînd relațiile de prietenie, 
colaborare frățească și solidari
tate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Româ
nia și R.P.D. Coreeană, el a 
subliniat că aceste relații cu
nosc o puternică afirmare și 
dezvoltare, un rol important în 
această evoluție avindu-1 întîl- 
nirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, care au deschis noi 
perspective colaborării și coope
rării româno-coreene.

★
Cu prilejul celei de-a 26-a 

aniversări a întemeierii Republi
cii Democrate Germane, la Am
basada acestei țări din Bucu
rești a avut loc vineri diminea
ță o conferință de presă. Au 
participat ziariști români și co
respondenți de presă acreditați 
în România.

In expunerea prezentată cu 
această ocazie, ambasadorul R.D. 
Germane la București, dr. Hans 
Voss, a înfățișat realizările cu 
care oamenii muncii din țara 
sa întîmpină apropiata aniver
sare, succesele obținute în dife
rite domenii — politic, economic, 
social — dedicate celui de-al 
IX-lea Congres al P.S.U.G. Vor
bitorul a prezentat apoi pe larg 
liniile principale ale politicii ex
terne a R.D.G., contribuția aces
teia la promovarea păcii, des
tinderii și progresului în lume.

Referindu-se la relațiile dintre 
Republica Democrată Germană 
și România, ambasadorul a rele
vat buna colaborare care se dez
voltă între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania, între cele două 
țări pe diferite planuri în inte
resul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și socialismului.

In încheiere ambasadorul R.D. 
Germane a răspuns întrebărilor 
puse de ziariști.

18; 20), Gloria (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 20,45), Miorița (orele 8; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

OMUL DIN LONDRA : Crfngași 
(ora 17).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Bucegi (orele 15,30; 17.45;
20). Grădina Bucegi (ora 20).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ : Moși
lor (orele 15.30; 19), Grădina Mo
șilor (ora 19).

DOMNIȘOARA ROBINSON î 
Popular (orele 15,30; 18: 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE : Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Viitorul (orele 15,30; 18; 
20).

NU TE VOI IUBI : Cosmos (ore
le 15,30: 18: 20,15).

EMIGRANTUL: Giulești (orele 
15,30: 18; 20,15).

COMEDIE FANTASTICA î RahO- 
va (orele 16: 18).

SOȚIA LUI JEAN : Cotrocenl 
(orele 10; 12: 14: 16; 18; 20).

URME FIERBINȚI ; Progresul 
(orele 16: 18: 20).

AȚI CHEMAT DOCTORUL ? B 
Vitan (orele 15,30; 18).

TIMPUL S-A OPRIT O CLIPA î 
Lumina (orele 18,15; 20,30).

ASEDIUL: Lumina (orele fi;
11,15; 13,30; 16).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR î Grădina Vitan (ora 19).

întreprinderea
Bd. Mărișești nr. 2,

încadrez

„Energo-Reparații"
sector 5, telefon : 23 26 40.

IZĂ URGENT
• TURNĂTORI FORMATORI • ȘOFERI
• TOPITORI FONTĂ • PORTARI
• TERMIȘTI TRATAMENTIȘTI • PRIMITORI DISTRIBUITORI
• CAZANGIU ȚEVAR CU GESTIUNE
0 STRUNGARI CATEG. 3-6 • VOPSITOR INDUSTRIAL
• SUDORI ELECTRICI AUTO

RIZATI • MUNCITORI NECALIFICATI
• TINICHIGIU INDUSTRIAL Șl PENTRU CALIFICARE
• CONTROLORI C.T.C. PRIN CURS DE SCURTĂ
• TIMPLARI DURATA IN MESERIA DE
• GEAMGIU TURNĂTOR FORMATOR
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PRONOsa SPORT SI EXCURSII la alegere
U U.R.S.S..R.P Polonă 
St R.P.Bulgaria

DE IERI, LA POLIGONUL
TUNARI

Finala Complexului aplicativ 
„Pentru apărarea patriei"

Au fost Străbătuți 4 200 m, forțele par a fi pe sfîrșite. dar tinerii din echipa Județului Ialomița, 
ambițioși, mai găsesc resurse ca să treacă cu bine linia de sosire.

Trec, cu succes, primele „obstacole** de pe traseul aplicativ component!! echipei județulu ®™a'
Năsăud Fotografii VASILE RANGA

începind de ieri și pînă du
minică, la poligonul Tunari și 
pe traseul aplicativ din pădurea 
Băneasa se desfășoară finala 
Complexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei", organizat de 
C.C. al U.T.C., cu sprijinul altor 
factori.

Participă la această fază fi
nală a concursului 400 dintre cei 
mai destoinici tineri care se 
pregătesc pentru apărarea pa
triei. Ei și-au ciștigat acest 
drept in urma ocupării primului 
loc în faza județeană a concur
sului, performanță ce se dato
rează pregătirii serioase, plină 
de pasiune și devotament pa
triotic. Fiecare județ este re
prezentat de cite două echipe, 
formate din 5 tineri — două 
fete și trei băieți — pentru cele 
două cicluri de pregătire.

Partidele etapei a 8-a 
a campionatului de fotbal

Astăzi, în cadrul etapei a 8-a 
a campionatului categoriei A de 
fotbal, se va disputa la Timi
șoara meciul dintre echipa lo
cala Politehnica și formația F. C. 
Constanța. Partida va începe la 
ora 15,00 și va fi televizată în 
întregime. Celelalte jocuri ale 
etapei se vor desfășura dumi
nică, după următorul program : 
Dinamo-C.S.M.Reșița (stadionul

ȘEDINȚA BIROULUI FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL

în ședința sa de aseară, Biroul 
F.R.F. a analizat comportarea 
nesatisfâcătoare a echipelor Di
namo, Rapid, Univ. Craiova și 
A.S.A. Tg. Mureș în „cupele 
europene". Urmează să se ia mă
suri în consecință. In aceeași 
ședință a fost stabilit lotul echi
pei noastre reprezentative in ve
derea meciului amical pe care îl 
va susține la 12 octombrie, la 
București, cu formația Turciei. 
Din lot fac parte : Răducanu. Mo
rarii, Cheran, Sătmăreanu II, G. 
Sandu, Anghelini, Sameș, Puri- 
ma, Dinu, Dumitru, Dudu Geor
gescu, Iordănescu. Fazekaș, Cri- 
șan, Sandu Mircea, Lucescu.

TURUL DOI IN CUPELE EUROPENE
Vineri s-a efectuat la Ziirich 

tragerea la sorți a meciurilor 
din turul doi al Cupelor euro
pene la fotbal. Iată principalele 
întîlniri din cele trei competiții : 
CUPA CAMPIONILOR: Benfica 
Lisabona-Ujpest Budapesta ; F.C. 
Malmoe-Bayern Miinchen ; Bo
russia Moenchengladbach-Juven
tus Torino ; St. Etienne-Glasgow 
Rangers ; CUPA CUPELOR : 
Anderlecht Bruxelles-Borae 
Banja Luka ; Ararat Erevan- 
West Ham United ; Boavista

Ajn asistat, ieri dimineață, la 
cîteva starturi ale traseului a- 
plicativ și la citeva sosiri cars 
au demonstrat dirzenia, îndemâ
narea și ambiția cu care tinerii 
au executat întregul program de 
pe traseul ce măsoară aproxi
mativ 4 200 m. Pentru că, tre
buie știut, pe traseul*  aplicativ 
participanții au de îndeplinit: 
intr-un timp record, nu mai pu
țin de 7 obiective : trecerea 
pistei cu obstacole, cunoașterea 
regulilor de circulație, arunca
rea grenadei la precizie, trece
rea printr-un teren infectat cu 
masca pe figură, orientarea și 
deplasarea după azimut, execu
tarea unui moment tactic și 
transportarea răniților. Pentru 
ca toate aceste „operațiuni" să 
le execuți foarte bine, fără pe
nalizări, trebuie si ai o foarte

Dinamo) ; Steaua—S.C. Bacău 
(stadion Steaua) ; U. T. Arad- 
Universitatea Cluj-Napoca ; 
C.F.R. Cluj-Napoca-Sporlul Stu
dențesc ; F. C. Argeș Pitești-Ra- 
pid • F. C. Bihor Oradea-Uni- 
versitatea Craiova ; Olimpia 
Satu Mare-A.S.A. Tg. Mureș ; 
Jiul Fetroșani-Politehnica Iași. 
Toate meciurile vor începe la 
ora 15,00.

De asemenea, a fost definiti
vat lotul echipei secunde a 
României care va întîlni, la 8 
octombrie, la Duisburg, formația 
similară a R.F. Germania. Lotul 
B este alcătuit din următorii ju
cători : Iorgulescu, Jivan, Gli- 
gore, Grigoraș, Hajnal, Matees- 
cu, Agiu, Boloni, Bălăci, Romilă, 
Troi, Stoica, Roznai, M, Rădu
canu, Zamfir.

Intrucît echipele noastre nu 
mai sint angrenate în „Cupele 
europene" s-a hotărît ca etapa a 
12-a să se joace la 2 noiembrie, 
iar a 13-a la 5 noiembrie. Me
ciul restant, Dinamo-Rapid. este 
programat la 22 octombrie.

Portugalia-Celtic Glasgow ; Fio- 
rentina-Sachsenrig Zwickau ; 
CUPA U.E.F.A. : Honved Buda- 
pesta-Dynamo Dresda ; Spartak 
Moscova — F. C. Koln ; Steaua 
Roșie Belgrad-Sv. Hamburg ; 
Torpedo Moscova-Galatasaray 
Istanbul ; Sporting Lisabona-Va- 
sas Budapesta ; Inter Bratislava- 
A.E.K. Atena ; Ipswich Town- 
F. C. Bruges. Meciurile se vor 
disputa la 22 octombrie și 5 no
iembrie. 

bună pregătire fizică, si-ți fi 
însușit, in cadrul programelor 
de pregătire pentru apărarea 
patriei, temeinice cunoștințe 
teoretice și deprinderi practice. 
Din acest punct de vedere, in 
întrecerile de ieri, cu timpul și 
distanțele, cele mai bune rezul
tate le-au obținut echipele care 
reprezintă municipiul București 
(34 minute), județele Suceava 
(41) și Arad (44,5) — la traseul 
aplicativ, și cele ale județelor 
Constanța, Timiș și Maramureș 
— la proba de tragere. Lupta 
pentru intiietate este, după cum 
lesne se poate observa, foarte 
strînsă și aprigă. Astăzi și mîi- 
ne, pînă la prînz, continuă în
trecerile și nu este exclus, in 
urma desfășurării tuturor pro
belor și acumulării de puncte să 
apară noi pretendenți la cuceri
rea primelor locuri. Duminică la. 
prînz se încheie toate probele și 
se va face bilanțul celor trei zi
le. In cadrul unei festivități de 
premiere și închidere a con
cursurilor finale — prevăzută 
pentru orele 13,20 — vom cu
noaște ciștigătorii celei de a 
treia ediții a Complexului apli
cativ „Pentru apărarea patriei".

★
Ieri după amiază, pe platoul 

de la poligonul Tunari, a avut 
loc festivitatea de deschidere a 
concursurilor finale ale Com
plexului aplicativ „Pentru apă
rarea patriei". La această ine
dită ceremonie au luat parte 
reprezentanți ai C.C. al U.T.C., 
Ministerului Educației și Invă- 
țămîntului, Ministerului Apără
rii Naționale și C.N.E.F.S. . Cu 
acest prilej s-a subliniat faptul 
că manifestarea de amploare 
care are loc in Capitală este de
dicată apropiatelor evenimente 
de o deosebită însemnătate in 
viața tineretului întregii țări, 
Congresul al X-lea al L.T.C. și 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R.

C. V.

• LA PALATUL sporturilor și 
culturii din Capitală s-a disputat 
aseară unul din derbiurile Cam
pionatului republican masculin 
de handbal între formațiile 
bucureștene Dinamo și Steaua. 
Partida, urmărită de un numeros 
public, s-a terminat la egalitate: 
20-20 (12—9).

o GIMNASTELE românce au 
obținut o dublă victorie la cam
pionatele balcanice care se des
fășoară in aceste zile la Pleven, 
în competiția pe echipe, selec
ționata României s-a situat pe 
primul loc cu >’69,10 puncte, ur
mată de Bulgaria 364,40 puncte, 
și Iugoslavia 338,70 puncte. La 
individual compus, titlul balca
nic a revenit gimnastei Anca 
Grigoraș cu 74,80 puncte.



Vizita delegației 
C.C. al P.C.R. in Belgia

DEZBATERILE 
DE LA NAȚIUNILE UNITE

In continuarea dezbaterilor de 
politică generală din plenara 
Adunării, la care au participat 
pînâ in prezent 116 șefi de de
legații, a luat cuvîntul ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Bangladesh, Justice Abu Sayeed 
Chowdhury, care s-a pronunțat 
pentru reînnoirea eforturilor vi- 
zînd scoaterea tratativelor de 
dezarmare din impasul actual, 
oprirea cursei înarmărilor și în
deosebi a celei nucleare, care 
prezintă un grav și permanent 
pericol pentru pacea și securi
tatea mondiala. Trecînd apoi la 
propunerile și sugestiile avansa
te de numeroase state membre 
privind reformarea structurilor 
Națiunilor Unite, pentru spori
rea rolului și eficacității organi
zației în viața politică interna
țională, vorbitorul a declarat că
O.N.U. poate și trebuie să fie 
întărită.

A urmat la cuvînt ministrul 
afacerilor externe al Cehoslova
ciei, Bohuslav Chnoupek, care, 
referindu-se la eforturile pentru 
destinderea încordării interna- 
țiopale, a aratat ca țara sa con
sideră că această destindere tre
buie să aibă la bază nefolosirea 
forței, recunoașterea inviolabili
tății frontierelor, reglementarea 
diferendelor pe calea tratative
lor, cooperarea economică reci
proc avantajoasă, precum și 
schimburile de informații știin
țifica și culturale. Efortu
rile In direcția transpune
rii în viață a acestor principii 
s-au reflectat în încheierea cu 
succes a lucrărilor Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa.

Problemele dezarmării au fost 
principalul punct de referință 
al discursului rostit de ministrul’

Încheierea conferinței naționale 
A PARTIDULUI LABURIST 

DIN MAREA BRITANIE
Cea de-a 74-a Confe

rință națională a Parti
dului Laburist din Ma
rea Britanie și-a înche
iat, vineri, lucrările la 
Blackpool.

Conferința a examinat și a- 
probat politica economică a gu
vernului laburist, a adoptat ra
portul Comitetului1 Executiv Na
țional, precum și un mare nu
măr de rezoluții în probleme 
privind diversele aspecte ale po
liticii interne și . externe a parti
dului. Majoritatea rezoluțiilor cu 
■caracter economic recomandă 
guvernului să acționeze hotărit 
în vederea redresării economiei, 
combaterii inflației și reducerii 
șomajului. Ele cer de aseme
nea „extinderea controlului pu-

• PREȘEDINTELE GUINEEI 
ECUATORIALE, Nguema Biyogo 
Negue Ndong. a decretat pu
nerea în circulație a unei noi 
monezi naționale — ekuele — 
care va înlocui vechea peseta 
moștenită din perioada domina
ției coloniale, a anunțat postul
de radio Bata.

Lesotho
Astăzi este ziua națională 

a Republicii Lesotho.
• Situată în sudul conti

nentului african, Republica 
Lesotho are o suprafață de 
30 355 km.p. și o populație de 
990 000 locuitori.
• După cel de al II-lea 

război mondial pe actualul 
teritoriu ia amploare mișca
rea de eliberare națională și 
în 1952 se înființează Con
gresul African din Basuto
land. In 1956, Basutoland — 
fost din 1868 protectorat bri
tanic — obține autonomia 
internă, iar la 4 octombrie 
1966 își proclamă, sub nu
mele de Lesotho, indepen
dența de stat.

© Relieful, brăzdat de po
dișuri înalte, dispuse în 
trepte, care constituie și 
principala regiune agricolă, 
(1/4 din suprafața țării) este 
dominat de munți înalți, a- 
coperiți de păduri de tip 
alpin. Principalele îndelet
niciri ale populației sînt 
creșterea animalelor și cul
tivarea pămîntului. Industria 
este reprezentată de cîteva 
mici fabrici de prelucrare a 
unor produse agricole. Sub
solul conține bogate resurse 
de diamante și alte pietre 
prețioase, exploatarea aces
tora găsindu-se abia la în
ceput.
• Poporul român a urmă

rit cu simpatie lupta grea și 
îndelungată dusă de popoa
rele Africii pentru cucerirea 
independenței naționale și a 
salutat cu satisfacție victo
riile obținute de ele în a- 
ceastă luptă. Stăpînit de 
sentimente de profundă soli
daritate cu aspirațiile po
poarelor care au scuturat ju
gul colonial pentru o dezvol
tare liberă, independentă, ti
neretul României socialiste, 
poporul român se bucură 
sincer de realizările tinere
lor state independente afri
cane, ale poporului din Le
sotho în consolidarea inde
pendenței politice, în con
struirea unei baze economice 
prospere. Cu prilejul sărbă
torii naționale a Republicii 
Lesotho, tineretul și poporul 
român urează tineretului și 
poporului din această țară 
noi succese pe calea consoli
dării independenței, a pro
gresului și păcii. 

de externe al Austriei, Erich 
Bielka. Cooperarea internațio
nală este continuu amenințată 
de escaladarea cursei înarmări
lor, care înghite anual fabuloa
sa sumă de 300 miliarde dolari 
— a arătat vorbitorul.

Reprezentanta Guineei, My- 
riam Makeba, a subliniat că lu
mea a treia este angajată în- 
tr-o luptă de lichidare a vechii 
ordini economice internaționale 
și edificării unei noi ordini, sus
ceptibilă să ducă în cele din 
urmă la lichidarea subdezvoltă
rii și a decalajelor economice 
enorme dintre țările în curs de 
dezvoltare și statele industria
lizate.

A urmat la cuvînt ministrul 
de externe al Republicii Costa 
Rica, Gonzalo Facio, care, refe
rindu-se, între altele, la o se
rie de probleme latino-ameri- 
cane. a arătat că măsurile luate 
de O.S.A. împotriva Cubei, în 
urmă cu 11 ani, au fost rezul
tatul războiului rece, iar men
ținerea lor devenise un anacro
nism.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Centrafricane, Anto
nio Franck, a arătat că inflația 
și recesiunea exportate de sta
tele industrializate în tarile în 
curs de dezvoltare, criza sis
temului monetar internațional 
și penuria de energie au 
periclitat situația economică 
a acestora și a balanței lor de 
plăți externe. Vorbitorul a insis
tat asupra necesității transpune
rii în practică a documentelor și 
hotărîrilor O.N.U. vizînd lichi
darea decalajelor economice care 
despart țările sărace de cele bo
gate și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale.

blic asupra unor sectoare im
portante ale industriei".

Conferința a ales noul Comi
tet Executiv Național. Lider al 
partidului a rămas în continua
re, primul ministru Harold Wil
son.

în ultima zi a lucrărilor, Con
ferința a discutat problemele a- 
părării. Vorbitorii au subliniat 
necesitatea promovării unei po
litici de pace și colaborare și au 
cerut guvernului să- reducă bu
getul militar. De asemenea, s-a 
recomandat cabinetului ca, în 
politica sa externă, să militeze 
activ pentru dezarmare și, în 
.primul rînd, pentru dezarmarea 
nucleară, pentru continuarea 
procesului de destindere, de a- 
plicare a hotărîrilor și princi
piilor cuprinse în documentele 
conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

La conferința de la Blackpool 
au participat peste 1 500 dele
gați, reprezentînd aproape 7 mi
lioane membri individuali și co
lectivi ai Partidului , Laburist. 
Au fost, de asemenea, prezenți 
reprezentanți ai unor partide 
socialiste, social-democratice și 
comuniste. Partidul Comunist 
Român a fost reprezentat de to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului' Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului.

Evoluția situației 
din Liban

Majoritatea baricadelor și a 
punctelor de tragere de pe stră
zile Beirutului au fost înlăturate 
vineri de forțele de securitate, 
transmit agențiile internaționale 
de presă. Acest important pas 
pe calea revenirii la starea nor
mală în capitala Libanului a fost 
salutat cu satisfacție de cei 20 
membri ai comitetului de recon
ciliere națională, care s-au re
unit, din nou, vineri, sub preșe
dinția primului ministru Rashid 
Karame. în ziua precedentă, 
membrii comitetului se declara
seră pentru prima dată, cu toții, 
de acord asupra retragerii de 
pe străzi a civililor înarmați și 
asupra desființării baricadelor. 
Premierul Karame a declarat, 
după reuniune, că situația este 
încurajatoare . și că măsurile 
luate de comitet permit să se 
spere intr-o revenire la pace și 
liniște.

• pe scurt • pe scurt 9 pe scurt •

• IN POFIDA cererilor opi
niei publice mondiale pentru e- 
liberarea secretarului general al 
Partidului Comunist din Chile, 
Luis Corvalan, și a celorlalți 
patrioți chilieni aflați în închi
sori sau în lagăre de concen
trare, autoritățile militare chi
liene au început „procedurile 
judiciare**  împotriva lui Luis 
Corvalan.

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, a 
salutat acordul încheiat între 
R.S.F. Iugoslavia și Italia asupra 
problemelor de frontieră și a al
tor chestiuni — relatează agen
ția Taniug.

Relevînd deosebita importan
ță a acestui acord, arată agen
ția, Kurt Waldheim a subliniat 
contribuția pe care o aduc Ita
lia și R.S.F. Iugoslavia la in
staurarea unor relații de bună 
vecinătate, precum și deplina 
lor concordanță cu principiile 
Cartei Națiunilor Unite.

Lucrările Comisiei

O. U.A. pentru Angola

In capitala Ugandei se desfă
șoară lucrările Comisiei O.U.A. 
pentru Angola la propunerea 
făcută de șefii de stat și de gu
vern la ultima reuniune la nivel 
înalt'a Organizației Uniunii A- 
fricane.

In cadrul lucrărilor de joi, în 
fața membrilor Comisiei au ex
pus, separat, pozițiile organiza
țiilor de eliberare națională pe 
care le reprezintă conducătorii 
delegațiilor Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolei 
(F.N.L.A.) și Uniunii . Naționale 
pentru Independența Totală a 
Angolei (U.N.I.T.A.) — a de
clarat Noureddine Djoudi, secre
tar general adjunct al Organiza
ției Unității Africane. El a pre
cizat că delegația guvernamen
tală portugheză, invitată să par
ticipe la lucrări, a dat asigurări 
comisiei că Portugalia va res
pecta data de 11 noiembrie, cînd 
Angola urmează să-și proclame 
independența.

• AGENȚIA FRANCE PRES- 
SE informează că 400 de copii 
italieni au participat la o ma
nifestație, organizată in orășe
lul Sarmedo, cerind să li se 
pună la dispoziție o școală.

Alături de micuții manifes- 
tanți, se aflau și numeroși pă
rinți, precum și primarul ora
șului.

Mîine, cei 5,2 milioane 
de alegători austrieci se 
vor prezenta la urne pen
tru a desemna pe noii 
membri ai Consiliului 
Național (parlamentul 
austriac).

A
legerile generale 
din acest an au loc 
într-un context na
țional și internatio
nal deosebit. Lu
mea occidentală re

simte încă puternic efectele cri
zei economice. Măsurile de 
austeritate și programele de re
lansare adoptate de guverne nu 
au avut încă efectul scontat, rata 
creșterii produsului social se 
află pretutindeni în scădere, a- 
propiindu-se de limita zero sau 
coborînd chiar sub aceasta. Co
tele inflației și șomajului, ale 
datoriilor publice și deficitului 
balanței de plăți, ale grevelor și 
nemulțumirilor sociale se men
țin Ia nivel înalt, reprezentînd 
adesea recorduri ale perioadei 
postbelice. Austria resimte și ea 
efectele crizei, însă „viitura" 
acesteia nu a atins (încă) grani
țele sale. Comparativ cu alte 
state ale Europei occidentale, 
Austria este aproape o insulă li
niștită : șomajul afectează „nu
mai" doi Ia sută din populație 
(față de 4,5,6 la sută, și chiar 
mai mult, în alte țări industriale 
vest-europene), inflația a atins 
„doar" 8,8 Ia sută anual. Rela
tiva stabilitate a schillingului și 
nivelului redus al criminalității 
și poluării mediului înconjurător 
întregesc tabloul societății aus
triece la capătul celor cinci ani 
de guvernămînt ai Partidului So
cialist Austriac. Cu aceste argu
mente, P.S.A. a apreciat că poa
te desfășura o campanie electo
rală exclusiv pozitivă. Ceea ce 
s-a și întîmplat. Sub sloganul 
„încă patru ani buni", socialiștii 
l-au prezentat pe cancelarul 
Bruno Kreisky drept o garanție 
a securității și bunăstării. Desi
gur, realizările cabinetului 
Kreisky nu pot fi trecute cu 
vederea. Dar situația este totuși 
departe de a fi idilică. In primul 
rînd, observatorii notează că re
lativa stabilitate economică aus
triacă a fost obținută (din con
siderente conjuncturale) prin a- 
mînarea pentru perioada de după 
alegeri a unor măsuri economice 
nepopulare, dar necesare pentru 
prevenirea și combaterea crizei. 
Urmarea acestei amînări a fost 
creșterea spectaculoasă a dato
riilor publice, care ar putea atin
ge Ia sfîrșitul acestui an suma 
uriașă de 150 miliarde schillingi 
(în jurul a 1000 dolari pe cap de

TRATATIVE R.D.G.-R.F.G.
• LA BERLIN au avut loc 

tratative între reprezentanți ai 
R.D.G. și R.F.G. în vederea în
cheierii unui acord guverna
mental în domeniul poștei și te
lecomunicațiilor. S-a convenit, 
totodată, să se continue convor
birile, în luna noiembrie a aces
tui an, la Bonn.

• LA PANMUNJON a avut 
Ioc a 436-a ședință a secretari
lor Comisiei militare de armis
tițiu din Coreea, în cadrul că
reia reprezentantul R.P.D. Co
reene a demascat actele de în
călcare a acordului de armis
tițiu.

Astfel, între 11 august și 26 
septembrie 1975, încălcindu-se 
acest acord, au avut loc 520 de 
acte ilegale, inclusiv introduceri 
de armament și de militari 
combatanți în zona demilitari
zată.

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR a S.U.A. a aprobat — cu

Delegația C.C. al P.C.R. con
dusă de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația Partidului Socialist 
Belgian, face o vizită în Belgia, 
s-a întîlnit cu o delegație a Bi
roului Federal din Malines al
P.S.B. condusă de Joseph Ra- 
maekers, președintele federa
ției, membru al Biroului Națio
nal al P.S.B.. președinte al Co
misiei afacerilor economice din 
Senatul belgian. La întîlnire au 
participat Jos van Eynde, mi
nistru de stat, membru al Birou
lui Național al P.S.B., respon
sabil cu relațiile internaționale, 
și Dimitrie Stănescu, însărcinat

CONTINUĂ ACȚIUNILE DE PROTEST
ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII TINERILOR

MILIIANȚI SPANIOLI
In numeroase țări ale lumii 

continuă acțiunile de protest îm
potriva executării celor cinci 
tineri militanți spanioli și de 
condamnare • a actelor inumane 
ale regimului franchist.

Guvernul R.D. Germane a ho
tărit, vineri, să suspende rela
țiile diplomatice cu Spania. La 
Nicosia, un purtător de cuvînt 
oficial a declarat că „guvernul 
cipriot a primit cu oroare vestea 
execuțiilor din Spania, iar po
porul Ciprului, împreună cu ce
lelalte popoare ale lumii, con
damnă asemenea acte inuma
ne". Guvernul din Costa Rica 
și-a exprimat indignarea față 
de acest act samavolnic. Suedia 
a amînat. pe termen nedefinit, 
o rundă de negocieri cu Spania 
privind utilizarea pașnică a e- 
nergiei atomice. Fostul cancelar

Scrutinul 
austriac

locuitor !). Și mai îngrijorător 
este însă fenomenul de stagnare 
înregistrat în economie. Pînă în 
vară încă, experții pronosticau 
pentru acest an o creștere de un 
procent a produsului național 
brut, pentru ca acum ei să pro
nosticheze mai degrabă o scă
dere de unu-două procente față 
de anul trecut. Populiștii, cel 
mai puternic partid de opoziție 
(repartiția actuală a mandatelor 
în parlament : socialiștii 93, 
populiștii 80, liberalii 10) vor
besc, firește, în alți termeni, 
prezentînd situația drept „cea 
mai dificilă din ultimii 30 de 
ani". Ei au de curînd o condu
cere nouă și foarte tînără. După 
decesul fostului său președinte, 
Karl Schleinzer, în luna iulie 
P.P.A. a ales în fruntea sa pe 
Josef Taus, în vîrstă de 42 de 
ani, iar ca secretar general un 
jurist de 34 de ani, ErhaTd Bu- 
sek. Pe termen lung, tinerețea 
liderilor P.P.A. va constitui pro
babil un atu important, dar în 
prezent ei au față de Bruno 
Kreisky dezavantajul experien
ței politice mult mai reduse, 
(observatorii au atribuit procen
tele în plus înregistrate de so
cialiști în 1970 și 1971 în bună 
parte atracției manifestate asu
pra alegătorilor de personalitatea 
cancelarului). Conștîenți proba
bil de acest handicap, liderii 
populiști au lansat în campania 
electorală ideea formării unui 
cabinet de coaliție națională (al 
tuturor partidelor reprezentate 
în parlament), în stare să adopte 
măsurile adecvate, încercînd să 
preîntîmpine efectele crizei aș
teptate in 1976. Ideea cabinetu
lui de coaliție națională este res
pinsă însă de P.S.A., care ar ac
cepta, probabil, cel mult o mini- 
coaliție cu liberalii. Aceștia sînt 
dispuși, pentru prima dată, să 
participe Ia guvern, sperînd să se 
poată constitui definitiv într-un 
fel de a treia forță. Partidul co
munist se prezintă Ia alegeri cu 
un program de măsuri ferme în 
interesul celor ce muncesc, ce
rînd acțiuni concrete pentru 
combaterea recesiunii, inflației și 
șomajului și subliniind necesita
tea ca reprezentanți ai comuniști
lor să intre în noul Consiliu Na
țional.

La prima vedere, socialiștii 
dispun încă de suficient credit 
pentru a se menține Ia condu
cerea guvernului. Problema este 
dacă vor putea guverna în con
tinuare singuri sau vor trebui să 
recurgă la o alianță. Aceasta de
pinde de rezultatul alegerilor, 
încă incert datorită marelui nu
măr de alegători nedeciși. Căci în 
echilibrul de forțe dintre socia
liști și populiști, decisivă ar pu
tea fi tocmai hotărîrea de ultim 
moment a... nedecișilor I

BAZIL ȘTEFAN

356 voturi pentru și 61 contra — 
proiectul de lege privind buge
tul Pentagonului pe exercițiul 
financiar 1975—1976. Fondurile 
alocate totalizează 112 miliarde 
dolari, față de 82,6 miliarde în 
exercițiul financiar precedent.

Reprezentanții tineretului 
capitalelor unor țări socia
liste — Belgrad, Berlin, 
București, Budapesta, Hanoi, 
Havana, Moscova, Praga, 
Sofia, Ulan Bator și Varșo
via se întilnesc în aceste 
zile la Praga pentru a rea
liza un schimb de experien
ță și opinii cu privire Ia 
contribuția organizațiilor de 
tineret la opera de edificare 
a societății socialiste. 

cu afaceri a.i. al României la 
Bruxelles.

Delegația română, a fost pri
mită la Primăria orașului Mali
nes de reprezentanți ai Consiliu
lui municipal și a vizitat obiec
tive economice, sociale și cultu
rale din regiune.

Delegația C.C. al P.C.R. a fă
cut, de asemenea, o vizită în 
provincia Namur, unde a avut o 
întîlnire cu guvernatorul a.i. 
Richard Bonzi, membru al Bi
roului Național al P.S.B., J. C. 
Delvigne, secretar al federației 
P.S.B., Lambiotte Fortune, sena
tor, alți activiști de partid, de- 
putați în organele locale ale pu
terii de stat.

al R.F. Germania, Willy Brandt, 
președintele Partidului social
democrat, a arătat că inițierea 
unor mai strînse relații cu Ma
dridul nu este posibilă atît 
timp cit „violența și injustiția 
continuă să-și găsească în Spa
nia asemenea moduri de con
cretizare".

Consiliul Mondial al Păcii a 
adresat Consiliului Executiv al 
UNESCO un apel în care se a- 
rată că în cadrul proceselor po
litice de la Madrid sînt încălca
te cele mai elementare drepturi 
ale omului. Condamnînd crime
le fasciste comise de autoritățile 
de la Madrid, Consiliul Mondial 
al Păcii cere UNESCO să ia a- 
titudine împotriva torturilor și 
terorii din Spania.

Consiliul Central al Sindicate
lor din R.P. Polonă a dat pu
blicității o declarație în care 
este exprimat protestul opiniei 
publice poloneze față de încăL 
carea brutală a drepturilor și 
libertăților democratice de către 
regimul dictaturii franchiste ; la 
Praga, la întreprinderea „Tesla" 
a avut loc un miting în cadrul 
căruia participanții au condam
nat valul de represiuni din 
Spania și și-au exprimat soli
daritatea cu antifasciștii spa
nioli. La Havana, Asociația na
țională a micilor producători a- 
gricoli (A.N.A.P.), Federația 
studenților, Uniunea ziariștilor 
au dat publicității declarații de 
protest, manifestîndu-și „in for
ma cea mai energică dezaproba
rea și condamnarea față de 
acest act reprobabil".

Procesul 
revoluționar din 
Peru va continua
■ declară șeful statului 

peruan
Aprofundarea procesului de 

transformări structurale, inițiat 
în 1968, va continua și în această 
a doua etapă prin care trece, în 
prezent, revoluția peruană și 
ale cărei obiective urmăresc, 
prin menținerea și consolidarea 
autonomiei și independenței 
sale, făurirea unei societăți de 
largă participare a maselor 
populare la conducerea treburi
lor țării — a declarat președin
tele Perului, general de divizie 
Francisco Morales Bermudez, eu 
prilejul mitingului popular or
ganizat în localitatea Huanuco, 
in ajunul celei de-a VII-a ani
versări a inițierii procesului re
voluționar peruan.

Arătînd că procesul revoluțio
nar inițiat în Peru nu copiază 
modele sau tipare străine, ci 
ține seama, în primul rînd, de 
condițiile concrete specifice tă
rii, șeful statului peruan a sub
liniat că toate problemele care 
confruntă Peru trebuie să fie 
soluționate în mod original.

Sporirea indicelui preturilor in S.U.A.
Indicele prețurilor 

cu ridicata a sporit 
luna trecută în Sta
tele Unite cu 0,6 la 
sută — informează 
Departamentul ame
rican al Muncii. Ce
le mai mari majorări 
au fost înregistrate 
la produse agroali- 
mentare și bunuri 
industriale (4,3 și, 
respectiv 0,7 la su
tă), cifre record pen
tru ultimele luni. In 
al treilea trimestru al 
anului, indicele a 
crescut cu o rată a- 
nuală de 11,1 la su
tă. Față de anul 1967, 
se înregistrează o

majorare a preturi
lor la nivelul livră
rilor en gros cu 77,7 
la sută.

Comentînd spori
rea importantă a in
dicelui în ultimele 
trei luni, experții ex
primă temerea că 
presiunile inflațio
niste la nivelul con
sumatorilor s-ar pu
tea intensifica în 
perioada următoare, 
cu consecințe îngri
jorătoare pentru e- 
voluția economică de 
ansamblu. Se rea
mintește, în context, 
că una din cauzele 
principale ale rece

• LA HELSINKI s-au deschis, 
vineri, lucrările plenarei Comi
tetului Central al Partidului Co- 
îpunist Finlandez. La deschide
rea lucrărilor, Olavi Hanninen, 
vicepreședinte al P.C. Finlandez, 
a prezentat un raport cu privire 
la rezultatele alegerilor parla
mentare, situația politică din 
țară și viitoarea campanie pen
tru încheierea noilor contracte 
de muncă.

• TEATRUL DE COPII „Pd- 
pădiile" din Montreal a prezen
tat în premieră spectacolul „Co- 
coșelul neascultător", in regia 
autorului piesei, Ion Lucian, 
scenografia fiind semnată de ar
tista Solange Legendre.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes în rîndul publi
cului.

SIMPOZIONUL DE LA SOFIA

• LA SOFIA s-au desfășurat 
lucrările simpozionului interna-

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

O cerință majoră: făurirea unei noi ordin! 

economice internaționale (iv) 

Materiile prime și energia- 
problemă vitală pentru omenire

„Problemele energiei, ale materiilor prime, 
problemele financiare s-au agravat în mod con
siderabil, determinînd o puternică instabilitate 
economică și politică internațională. Lumea 
capitalistă în ansamblu este cuprinsă de o pu
ternică criză economică și financiară — agra
vată de problemele energeticii și materiilor 
prime — cu puternice implicații asupra tuturor 
laturilor vieții economico-sociale a țărilor res
pective și, totodată, cu repercusiuni asupra în
tregii lumi".

NiCOLAE CEAUȘESCU

Intre problemele majore ale 
lumii contemporane, materiile 
prime și energia ocupă' unul din 
locurile prioritare, de soluțio
narea acestui aspect — asupra 
căruia largi cercuri ale opiniei 
publice își concentrează atenția 
— depinzînd în esență însuși 
viitorul civilizației umane, așa 
după cum remarca declarația 
difuzată la a 7-a sesiune extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. referitoare Ia „Poziția 
României cu privire Ia instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale".

O sumară trecere în revistă a 
evoluției și situației actuale din 
domeniul producției, valorifică
rii și consumului materiilor pri
me și energiei conduce Ia con
cluzii îngrijorătoare, la consta
tări importante, cu profunde 
semnificații în viața economică 
și politică internațională. Astfel, 
consumul mondial, de-a lungul 
întregii perioade postbelice — 
cînd în lume s-au produs schim
bări radicale — s-a caracterizat 
printr-o disproporție tot mai 
gravă. Un număr redus de state, 
cele mai avansate, în care tră
iește mai puțin de o treime din 
populația Terrei, consumă circa 
87 la sută din energie, în timp 
ce statelor în curs de dezvol
tare, în care trăiesc restul de 
două treimi din populația lumii, 
le revine numai 13 Ia sută din 
consumul total de energie. Deși 
țările în curs de dezvoltare dau 
peste 25 la sută din producția 
mondială a industriei extractive, 
ponderea producției industriale 
a acestor state, în ansamblul 
mondial, abia dacă reprezintă o 
zecime. Deși, lucru știut, în 
ultimii ani s-au remarcat tendințe 
de diversificare a consumurilor 
de materii prime, de creștere a 
gradului de valorificare a aces
tora, totuși efectele s-au ma
nifestat contradictoriu. Spre e- 
xemplu, dacă în ceea ce privește 
utilizarea minereurilor metali
fere s-a putut constata o sporire 
a paletei metalelor folosite — cu 
nici un efect pozitiv asu
pra furnizorilor, în cea mai 
mare parte țări în curs 
de dezvoltare — în același timp 
în privința materiilor prime e- 
nergetice s-a înregistrat o re- 
strîngere. Renunțarea Ia u- 
nele resurse „clasice", cum 
este cărbunele sau alți com
bustibili solizi, și utilizarea 
petrolului — materie primă 
care acoperă 45 Ia sută din 
totalul mondial al resurselor de 
energie primară, în paralel cu 
tendința de abandonare a cerce
tărilor științifice, menite a di
versifica resursele de materii 
prime, de energie, au contribuit 
la crearea unei atmosfere de ne
siguranță, alimentată, în mare 
măsură, de utilizarea nerațio
nală și neeconomică din țările 
capitaliste avansate, de goana 
după profituri exacerbate, ca
racteristică a „societății de 
oonsum".

Crearea unor economii națio
nale dependente de monopro- 
ducție sau monocultură, dificul
tățile pe care le întîmpină țările 
în curs de dezvoltare în efortu
rile lor pe calea înlăturării îna
poierii economice și sociale, con
stituie în fapt perpetuarea con
servării unor flagrante anacro
nisme în sfera raporturilor eco
nomice și politice din lumea 
contemporană. Zeci și zeci de 
popoare au fost și sînt împiedi
cate prin practicile politicii im
perialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste de a-și exercita de
plina suveranitate asupra bogă
țiilor naționale. Economiilor lor 
naționale le-a fost imprimată o 
orientare unilaterală. Consecin
țele unor asemenea anomalii — 
în contradicție cu evoluția fi
rească, cu aspirațiile legitime ale 
tuturor națiunilor lumii de a-și 
făuri o viață mai bună și mai 
dreaptă — sînt evidente. Econo
mia a peste 50 de state în curs 
de dezvoltare este profund de
pendentă de producția și expor
tul materiilor prime minerale, 
iar în cazul a 30 dintre ele de- 

siunii a constituit-o 
tocmai sporirea în
tr-un ritm superior 
cifrei de zece la su
tă a prețurilor.

Un alt barometru 
al activității econo
mice americane va 
fi anunțat la sfîrși
tul acestei săptămîni, 
cînd Departamentul 
Muncii va da publi
cității statisticile pri
vind șomajul în lu
na septembrie. Se 
anticipează un total 
al șomerilor apro
piat celui înregistrat 
în luna august — 
peste 8 milioane (8,4 
la sută din forța de 
muncă).

țional consacrat aniversării 
a două decenii de la semnarea 
Tratatului de la Varșovia.

La simpozion a participat și o 
delegație de istorici și politologi 
români, condusă de dr. Gheor
ghe Zaharia, director adjunct al 
Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R. Membrii delegației ro
mâne au prezentat comunicările: 
„Procesul destinderii și perspec
tiva depășirii divizării Europei 
în blocuri opuse ; însemnătatea 
acțiunilor și inițiativelor țărilor 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia în această direcție" și 
„Problemele dezarmării în lumi
na documentelor Tratatului de 
la Varșovia și ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa".

Conducătorii delegațiilor parti
cipante la simpozion au fost pri
miți de Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria. 

pendența de producția industriei 
extractive este totală.

Structurile inechitabile, gene
rate de politica imperialistă de 
dominație și dictat își găsesc 
oglindirea în comerțul interna
țional. Circuitele statornicite 
indică cu claritate fluxuri con
tinui de materii prime și pur
tători de energie dinspre țările 
în curs de dezvoltare spre țările 
avansate, condițiile de realizare 
a vinzării fiind impuse de către 
mari consumatori. în timp ce 
produsele industriale prelucrate 
sînt vîndute de marii producători, 
beneficiari finali în ambele ca
zuri sînt statele capitaliste dez
voltate, monopolurile multina
ționale. Condițiile injuste în care 
au loc schimburile comerciale 
sînt remarcate evident prin evo
luția prețurilor. Cea mai mare 
parte a perioadei de după al 
II-lea război mondial se carac
terizează prin instabilitatea pre
țurilor la materiile prime și o 
creștere lentă, dar continuă, a 
prețurilor Ia produsele indus
triale provenind din țările avan
sate. Urmarea acestei situații : 
degradarea pozițiilor țărilor în 
curs de dezvoltare în economia 
mondială. In ultimii ani a în
ceput să se manifeste o nouă 
tendință și anume creșterea sen
sibilă a prețurilor la materiile 
prime. Aceste sporuri, pe fun
dalul crizei energiei, a materii
lor prime, cu acțiunile specula
tive ale unor monopoluri, cu 
accentuarea presiunilor infla
ționiste, nu au dus la ameliora
rea poziției economice a state
lor furnizoare de materii prime. 
Scumpirea materiilor prime a 
contribuit la creșterea, mult mai 
accelerată, a prețurilor produse
lor industriale, fluctuația a- 
ceasta îngreunind desfășurarea 
normală a schimburilor economi
ce internaționale, deși reașezarea 
prețurilor la materiile prime era 
un act oportun pentru economia 
țărilor în curs de dezvoltare.

Actuala situație din domeniul 
materiilor prime și energiei — 
obiect de dezbatere în numeroa
se reuniuni internaționale, între 
care și la recenta sesiune ex
traordinară a Adunării Generale 
a O.N.U. — impune cu necesi
tate schimbări radicale și ur
gente. Cerințele dezvoltării ar
monioase a tuturor popoarelor 
reclamă înlăturarea împărțirii 
lumii în țări bogate și sărace, 
realizarea și punerea în practi
că a unor măsuri eficiente pri
vind asigurarea și utilizarea ra
țională a acestor bogății, în a- 
vantajul tuturor. Concepția 
nouă, care-și face tot mai mult 
loc în ceea ce privește raportu
rile internaționale în domeniul 
comerțului, al cooperării, al 
schimburilor valutar-monetare 
este legată de instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
mondiale. In deplin consens cu 
evoluția vieții internaționale, 
crearea unor noi structuri și re
lații economice — întemeiate pe 
principiile egalității în drepturi, 
respectării independenței și 
suveranității naționale, nea
mestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc, al drep
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• SURPRIZA VAMEȘILOR. Vameșii elvețieni au descoperit 
eu mare surprindere, la Basel, într-un compartiment neocu
pat al unui tren internațional un colet care conținea... șapte 
picturi de mare valoare artistică. Proprietarul prețiosului trans
port nu a putut fi însă identificat. Poliția elvețiană a preci
zat că cele șapte pînze — dintre care două semnate de Ce-, 
zanne și Van Gogh — valorează împreună 1,5 milioane mărci. 
Toate fuseseră decupate din ramele lor. Nu s-a precizat, încă, 
dacâ este vorba de tablouri furate, dar, date fiind împrejură
rile în care au fost găsite, se poate ușor presupune prove
niența lor • MONEDE PENTRU DAT... REST. Ministerul de 
Finanțe al Italiei a anunțat hotărîrea de a imprima și lansa 
pe piață, în următoarele 12 luni, un număr de peste 500 mili
oane monede. Această măsură urmărește să asigure necesarul 
de piese de mică valoare resimțit mai ales în comerțul cu 
amănuntul,- cumpărătorii fiind nevoiți, în prezent, să primească 
rest la cumpărăturile lor... batoane de gumă de mestecat sau 
timbre. Ceea ce nu este, întotdeauna, nici comod șl nici prac
tic • UN AVION DE TIPUL „F-4-PHANTOM", aparținînd for
țelor aeriene vest-germane, s-a prăbușit, joi, în Marea Nor
dului, în apropierea Insulei Helgoland, a anunțat un purtător 
de cuvînt al Ministerului Apărării al R.F.G. Cel doi membri 
al echipajului au reușit să se catapulteze, fiind apoi salvați 
de două elicoptere care s-au deplasat imediat la locul acci
dentului • NU, EXTERMINĂRII TIGRILOR! Guvernul Ml?» 
a elaborat un program de protejare a tigrilor pentru a îm
piedica exterminarea acestor animale pe cale de dispariție în 
regiune. în țară există în prezent aproximativ 3 000 de tigri, 
în vreme ce la începutul secolului numărul lor era da 10 ori 
mai mare, după cum relatează „Times of India". Cea mai 
mare parte dintre ei trăiesc în rezervații naturale, totuși cei 
aflați în stare de libertate deplină sînt în permanență ame
nințați de către vînătorii prea... pasionați • FISURAREA BAN
CHIZEI DE GHEAȚĂ DIN MAREA BEAUFORT. Expediția an
tarctică a Universității din Washington a anunțat că banchiza 
de gheață din Marea Beaufort,- pe care se află stația principală 
a expediției, s-a rupt în două, iar fisura trece chiar prin mij
locul stației. Nu s-au semnalat victime, dar au fost deterio
rate sistemul de alimentare cu energie electrică, unele insta
lații, precum șl principala pistă de aterizare. Folosindu-se o 
pistă de rezervă, avioanele serviciului de salvare au ridicat 
de pe banchiză 11 cercetători, alți 11 rămînînd la fața locului 
pentru a salva instalațiile. Stația a fost creată în luna mar
tie ca centru de coordonare a altor trei puncte de cercetări 
antarctice, situate la 80 km unul de altul. De atunci, ban
chiza, aflată în derivă, a parcurs 240 km. în prezent, ea se 
găsește la 580 km de continent.

tului fiecărui popor de a dis
pune de bogățiile sale, de re
zultatele muncii sale — este 
ferm cerută de țările în curs de 
dezvoltare, state care alcătuiesc 
marea majoritate intre membrii 
Națiunilor Unite.

România — țară socialistă în 
curs de dezvoltare, acționînd în 
spiritul unei înalte răspunderi 
pentru viitorul poporului nostru, 
al întregii omeniri, este promo
toare consecventă a instaurării 
unei noi ordini economice inter
naționale. Numeroasele iniția
tive românești — la O.N.U. sau 
în alte organizații internaționa
le, care se bucură de o largă 
audiență — dovedesc principiali
tatea, realismul, caracterul con
structiv al eforturilor pe care 
țara noastră le depune în aceas
tă problemă de importanță deo
sebită pentru pacea, securitatea 
și bunăstarea generală. „Poziția 
României cu privire la instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale" — document di
fuzat la amintita reuniune a A- 
dunării Generale a O.N.U. — 
ale cărei prevederi se regăsesc 
în Documentul final al ra
rilor, prezentînd considere, 
țării noastre asupra reaEfe*ii  
vieții economice internaționale, 
se referă pe larg Ia problema 
materiilor prime și a energiei. 
Declarația apreciază că rezol
varea concretă a acestei pro
bleme impune o largă cooperare 
internațională, elaborarea unui 
program pentru descoperirea și 
folosirea unor noi resurse de e- 
nergie. De asemenea, se relevă 
importanța deosebită a adoptă
rii unui raport just între pre
țurile materiilor prime și prețu
rile produselor industriale — 
raport care să favorizeze dez
voltarea țărilor producătoare șl 
venituri raționale producători
lor industriali. In acest sens, 
se propune constituirea unui 
grup de lucru al O.N.U., deschis 
tuturor statelor, care să treacă 
cit mai curînd Ia elaborarea 
principiilor și măsurilor menite 
a înlătura fluctuațiile specu
lative, să pună capăt sporirii 
sau scăderii artificiale a pretu
rilor, în vederea asigurării sta
bilității acestora pe o perioadă 
mai îndelungată. Dimensiunile 
și importanța problemei mate
riilor prime și resurselor ener
getice reclamă ca toate aspec
tele legate de soluții să fie 
examinate printr-o largă partici
pare, astfel îneît măsurile ce 
vor fi convenite să asigure ac
cesul tuturor națiunilor la ma
teriile prime și resursele ener
getice.

Acționînd cu consecvență pen
tru respectarea democrației pe 
planul relațiilor economice in
ternaționale. România își aduce 
o contribuție substanțială la 
afirmarea noului curs în rapor
turile dintre state, pentru fău
rirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, pentru 
o lume mai bună șl mai dreap
tă, corespunzătoare năzuințelor 
de progres, pace șl colaborare 
ale tuturor popoarelor.
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