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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
■ Delegația Partidului Democrat 

din Coasta de Fildeș

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXXI, SERIA II. Nr. 8 205 4 PAGINI —30 BANI MIERCURI 8 OCTOMBRIE 1975

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româhia, a 
primit, marți după-amiază. pe 
țnembrii delegației Partidului 
Democrat din Coasta de Fildeș 
(P.D.C.I.) — Alphonse Diby,
membru al Biroului Politic, și 
Anzouau Kacou, membru al Co- 
mitetului director al P.D.C.I., 
care, la invitația C.Cf al P.C.R., 
fac o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La primire a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspeții au transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
călduros mesaj de salut din

partea președintelui Republicii 
Coasta de Fildeș. Felix Hou
phouet Boigny, președintele de 
onoare al P.D.C.I., împreună cu 
cele mai buhe urări de sănătate 
și succes, de prosperitate pentru 
poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit cordial pentru me
sajul ce i-a fost adresat și a ru
gat pe oaspeți ca la înapoierea 
în patrie să transmită președin
telui Felix Houphouet Boigny 
un prietenesc salut, urări de să
nătate și fericire personală, iar 
poporului din Coasta de Fildeș 
noi succese pe calea progresu
lui și prosperității.

în timpul întrevederii, evocin- 
du-se importanța întîlnirii dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Felix Houphouet Boigny pentru

promovarea raporturilor de pri
etenie între cele două partide, 
țări și popoare, a fost exprimată 
dorința de a dezvolta și adinei 
colaborarea și cooperarea pe 
multiple planuri.

A fost evidențiată necesitatea 
intensificării luptei popoarelor 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru progresul economic și so
cial al fiecărei țări, care să ducă 
la creșterea nivelului de trai al 
fiecărei națiuni, pentru victoria 
cauzei păcii, libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru a- 
firmarea dreptului lor legitim 
de a-și hotărî singure destinele, 
de a fi pe deplin stăpîne pe bo
gățiile și resursele lor naționale,

■ Ambasadorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialis
te România, a primit, marți la 
amiază, pe ambasadorul Aus
triei la București, Werner Saut
ter, în vizită de rămas bun cu

în conformitate cu propriile lor 
intei?ese, pentru statornicirea u- 
nei noi ordini economice și po
litice. pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Oaspeții au arătat că au mi
siunea de a reînnoi invitația 
adresată președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Felix Houphouet Boigny, 
de a face o vizită oficială in Re
publica Coasta de Fildeș.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, urmînd ca data vizitei 
să fie stabilită ulterior.

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

A ustriei
ocazia încheierii misiunii sale în 
țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loe o 
convorbire desfășurată într-o 
atmosferă cordială.
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Hărnicie 
pionierească

ZILE Șl DECADE
Mai sînt doar cîteva zile pînă 

la data cînd oamenii muncii din 
județul Sibiu vor raporta înde
plinirea. integrală 
actualului cincinal, 
s-au creat condiții 
finele anului sa se 
producție suplimentară în 
1' ard de 5.9 miliarde lei. Peste 

i sută din acest spor de pro
ducție poartă semnătura celor 
44 000 de tineri din unitățile e- 
conomice ale județului antrenați 
în întrecerea „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen". De 
la declanșarea acestei ample 
acțiuni și pină în prezent, or
ganizațiile U.T.C. din județ au 
realizat economii de materii pri
me și materiale, energie elec
trică și carburanți în valoare de 
peste 87 milioane lei. aff acțio
nat eficient pentru ridicarea ca
lității producției, creșterea pro
ductivității muncii și introdu
cerea progresului tehnic. Cea 
mai mare parte din aceste îm
pliniri sînt cuprinse în calenda
rul realizărilor din acest an. 
Amplul ciclu de acțiuni ințitu- 
lat ..în fiecare zi. în fiecare or
ganizație 'U.T.C. o faptă deose
bită de muncă", dedicat Con
gresului al X-lea al U.T.C. si 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
prilejuiește acum un bogat și 
semnificativ bilanț.

a sarcinilor 
în acest fel 
ca pînă la 
realizeze o 

va-

• Zilele și decadele record, 
acțiunile de muncă patriotică 
organizate în primele 9 luni din 
acest an în unitățile economice 
din Județul Sibiu au permis 
realizarea unui spor de produc
ție de 88 milioane lei • Prin 
extinderea și generalizarea ini
țiativelor „Să economisim lunar 
scule și oteluri de scule în va-

Azi, judeful 
Sibiu

loare de 100 lei". ..Să lucrăm o 
zi pe lună cu carburanți econo
misiți", „Fiecare kWh folosit cu 
eficiență maximă", tțrau econo
misit materii prime, materiale, 
energie și combustibili în valoa
re de aproape 30 milioane lei. 
• Pentru recuperarea pierde
rilor cauzate de inundații tinerii 
din unitățile economice ale jude
țului au realizat o producție de 
aproape 9 milioane lei • Orga
nizația județeană Sibiu a U.T.C. 
a realizat integral planul la 
munca patriotică pe acest an la 
30 august, ceea ce a permis ca 
pină la 1 octombrie să depășeas-

Permanența

Se construiește enorm la 
noi ! Pretutindeni obiective 
industriale. edilitar-cultura- 
le, locuințe, îmbunătățirea 
terenurilor, tăierea altor și 
altor drumuri, șosele etc. Și, 
firește, pe șantiere sînt mulți 
TINERI. De ce subliniez 
cuvîntul TINERI ? Pentru 
că ideea pe care dorim s-o 
promovăm, prin rîndurile de 
față, se referă — în special, 
deși nu exclusiv — la aceș
tia... Recent am aflat că să-

de MIHAI STOIAN

tenii dintr-o comună a jude
țului Bihor au găsit, îniîm- 
plător. in timpul lucrului, un 
pandantiv de o deosebită 
valoare istorică, piesă rară 
pentru toată zona europeană 
a globului ; firește, relicva a 
devenit piesă de muzeu. Să 
nu uităm că renumita Venus 
din Milo a fost descoperită, 
tot incidental, de un țăran 
care — in urmă cu 155 de 
ani — ara pămintul unei 
insule grecești... Dealtmin- 
teri, nenumărate asemeneă 
revelații se datoresc. tocmai, 
celor care dau de veste spe
cialiștilor, numaidecit, atunci 
cind găsesc un obiect ieșit 
din comun, monede, temelii 
și ziduri străvechi etc. Se 
spune că tinerii, prin speci-

(Continuare în pag. a ll-a)

LA PANOUL DE ONOARE AL . .SCÎNTEII TINERETULUI

RECORD
că cu 250 000 lei planul la lucră
rile finanțate și cu 45 milioane 
lei Ia lucrările nefinanțate. 
S-au evidențiat în primul rînd 
organizațiile U.T.C. din munici
piul Sibiu care au prestat în 
acest an peste 175 000 ore de 
muncă patriotică pe șantierul 
complexului sportiv de la Va
lea Aurie, pentru asanarea zo
nei Lazaret, decolmatarea cana
lului Dumbrava, pe celelalte 
șantiere locale și la căminele de 
nefamiliști. • în această vară, 
în județul. Sibiu au participat ‘ 
la campania agricolă peste 35 000 
de tineri muncitori, elevi și stu- 
denți care au efectuat lucrări în 
valoare de 2 500 000 lei • In 17 
comune din județ au fost con
struite asociații ale navetiștilor 
care in această vară au mobili
zat la întreținerea culturilor, 
strîngerea recoltei și recupera
rea pagubelor 
inundații peste 
navetiști.

UN DOCUMENT

pricinuite de
9 000 de tineri

AL HĂRNICIEI

Purtînd titlul „Ștafeta mun
cii și hărniciei", un album iti
nerant trece de patru luni din 
întreprindere în întreprindere

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a 11-a)

PROPUNERILE
TINERILOR,

instrumente concrete 
de acțiune

în adunările și conferințele 
de dare de seamă și alegeri des
fășurate în organizațiile U.T.C. 
din Brăila, pină la conferința 
municipală, au luat cuvîntul 
peste 8 000 de tineri și s-au fă
cut mai mult de 3 800 propuneri 
menite să contribuie la îmbună
tățirea activității. „Practic, în 
fiecare organizație U.T.C.. in
diferent de numărul de tineri 
pe care îl cuprinde sau de do
meniul profesional în care se 
situează, ne spune tovarășul Pe- 

■ tre Bărădă, prim secretar al co
mitetului municipal U.T.C.. s-au 
pus în evidență noi resurse pen
tru intensificarea muncii de e- 
ducație, noi forme și metode

Potcovel Iosif, strungar la Întreprin
derea de piese auto — Sibiu

Striner Ioniță. strungar la „Indepen
dent a“ — Sibiu

lonel Nistor. frezor la întreprinderea 
de piese auto — Sibiu

Foto : O. PLEC AN

CAMPANIA
DE TOAMNA

• Cu toate forțele, 
printr-o participare 
susținută, să urgen
tăm recoltatul po
rumbului

• La culesul struguri
lor, zilnic, mii de e- 
levi argeșeni

In PAGINA a 3 a

Sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale - 

necesitate obiectivă a progresului și civilizației socialiste

0 rațiune esențială
folosirea optimă a pămmtului
în contextul dezvoltării gene

rale. economice și sociale a ță
rii și a schimbărilor adinei sur
venite în viața țărănimii, siste
matizarea comunelor 
constituie unul din 
importante pentru 
politicii partidului și 
nostru, de apropiere 
condițiilor de viață de la 
de cele din mediul urban, 
aceste

și satelor 
mijloacele 
realizarea 
a statului 
treptată a 

sate 
In 

condiții, sistematizarea

In aceste săptămînl care ne 
mai despart de Conferința a 
IlI-a națională a Organizației 
pionierilor, copiii desfășoară o 
activitate pe măsura faptelor pe 
care doresc să le prezinte ca bi
lanț. Despre numeroasele lor 
inițiative am mai scris. Ultima, 
cea mai recentă, a fost declan
șată cu puțin înainte de înce
perea școlii, sub genericul : 
„Două milioane de pionieri, 
două milioane de fapte alese" 
— în primul rind, fapte de 
muncă.

Cel de a! IV-lea Forum na
țional a declanșat în toate uni
tățile și detașamentele de piOj 
nieri ample acțiuni de muncă 
patriotică. Acestea au vizat in 
principal dezvoltarea fondului 
pomicol și forestier, înfrumuse
țarea școlilor și a localităților, 
colectarea plantelor medicinale 
și a fructelor de pădure, spri
jinirea unităților socialiste din 
agricultură în întreținerea și re
coltarea culturilor, colectarea și 
redarea în circuitul economic a 
unor resurse secundare, partici
parea pionierilor la realizarea/ 
unor construcții social-culturale.

Numai în primăvară au tost 
plantați două milioane și jumă
tate pomi fructiferi, 5 milioane 
de puieți de diferite esențe în 
sectorul silvic sau pentru 
consolidări de terenuri, un 
mare număr de arbori or
namentali, trandafiri și flori, 
care să contribuie la înfrumuse
țarea localităților tării. Tot în 
acest timp, pionierii au partici
pat la întreținerea spatiilor verzi 
și a parcurilor pe aproximativ 
4 mii de hectare, curățirea pășu
nilor pe 50 de mii de hectare, 
plantarea gardului viu, amena
jarea și 
sportive și 
Organizați 
pionierii și 
îngrijit și_______  _____ _
sfirșitui acțiunii de recoltare a 
culturilor de pe cele 8 mii de 
hectare* ale microcooperativelor 
agricole de producție. In paralel 

s-au ocupat de creșterea vier
milor de mătase rezultați din 
cele 48 200 gr. sămînță contrac
tată, precum și pentru asigura
rea bazei furajere necesare în 
anii viitori prin plantarea unui 
număr mare de duzi. In preocu
pările pionierilor au intrat creș
terea păsărilor și animalelor 
mici. — peste 100 000 bucăți — 
colectarea și predarea de melci 
Si broaște, plante medicinale și 
fructe de pădure.

Tradiția anilor trecuțl privind 
recuperarea și redarea în circui
tul economic a unor resurse se
cundare a fost continuată, pio
nierii colectînd și predînd 3 mi
lioane kg deșeuri feroase și ne
feroase. 3 milioane kg deșeuri 
de hîrtie și un foarte mare nu
măr de sticle si borcane.

Contribuția copiilor se înscrie 
și în construirea unor obiective 
social-culturale. desigur, pres- 
tînd o muncă după puterile lor : 
la construcția sălilor de clasă, a 
grădinițelor, atelierelor, labora
toarelor, sălilor de sport, bazine 
de înot, investind în această ac
tivitate 14 milioane ore de 
muncă.

In perioada verii, pionierii $1 
școlarii au luat parte, alături 
de părinții lor, la întreținerea 
culturilor, recoltarea fructelor șl 
legumelor. în „Săpt&mîna mun
cii patriotice*', premergătoare

L. LUSTIG
(Continuare în pag. a lll-a)

întreținerea bazelor 
a pistelor aplicative, 
în brigăzi $j echipe, 
școlarii au cultivai, 
acum se află spre

rurală se integrează în amplul 
proces de sistematizare a te
ritoriului tării ce se desfășoară 
la nivelul județelor, municipiilor 
și orașelor, comunelor și sate
lor. Importanța și actualitatea 
lucrărilor de sistematizare a te
ritoriilor și localităților rurale 
sînt strîns legate de necesitatea 
organizării și dezvoltării armo
nioase și corelate a funcțiunilor 
economice și social-culturale ale 
acestora și de economisire a te
renurilor agricole. Ca o primă 
măsură, a fost necesară delimi
tarea perimetrelor construibile, 
pentru evitarea extinderii ne- 
conțrolate a localităților.

Din materialul privind acțiu
nea de delimitare â perimetre- 
lor construibile ale municipiilor, 
orașelor si satelor, efectuată ca 
urmare a prevederilor Confe
rinței Naționale a Partidului Co
munist Român din iulie 1972, re
zultă unele aspecte semnificati
ve. Astfel, suprafețele perime
trelor construibile ale tuturor 
localităților rurale totalizau. în 
anul 1973 (înainte de această ac
țiune), aproape un milion de 
hectare, rezultînd o densitate 
medie, pe întreaga rețea de Io-

calități rurale a țării, de circa 
12 locuitori la hectar. La astfel 
de densități, care în multe ca
zuri scad sub 10 locuitori la hec
tar, o echipare cu străzi moder
nizate. cu apă și canalizare ?i 
dotare cu o gamă variată de u- 
nități social-culturale pe linie 
de invățămînt, cultură, ocroti
rea sănătății, comerț, alimenta
ție publică, prestări servicii, cul
tură fizică și sport, nu este po
sibilă în condiții de eficiență e- 
conomică. Costurile lucrărilor 
de echipare (alimentare cu apă, 
canalizare, rețele electrice etc.) 
ajung, în unele cazuri să se du
bleze, iar distanțele de la locu
ințe pînă la dotările de deservi
re zilnică (creșă, grădiniță, școa
lă, magazin alimentar etc.) de
pășesc cu mult distantele ma
xime admisibile din actele nor
mative în vigoare.

Multitudinea de situații crea
te de condițiile economice dife-

(Continuare în pag. a II-a)

ION CHIRIC

ii

pentru sporirea contribuției u- 
teciștilor la viața economică, so
cială și culturală a orașului. 
Cursul ascendent al înfăptuiri
lor dobîndite de tineri în aces
te zile premergătoare Congre
sului al X-lea al U.T.C. 
rodul eforturilor intense 
fiecare organizație".

Ce relevă din acest punct de 
vedere primele acțiuni inițiate 
de organizațiile U.T.C. după im
portantul act al alegerilor ? La 
Combinatul de fibre artificiale, 
tovarășul Vasile Cincu ne spu- Arh. MIRCEA CARDAȘ

Institutul pentru sistematizare, 
locuințe și gospodărie comunală.

(Continuare în pag. a ll-a)

Producție suplimentară
Oamenii muncii 

din industria mehe- 
dințeană au intrat in 
ultimul trimestru cu 
o producție globală 
suplimentară în va
loare de 129 milioane 
lei. sumă superioară 
celei prevăzute în 
angajamentul ce și 
l-au asumat în între
cerea socialistă pe

întregul an. în acest 
interval, în întreprin
derile județului au 
fost realizate in plus 
170 000 MWh energic 
electrică. 4100 tone 
huilă, 231 mii m.p. 
furnire estetice, pre
cum și însemnate 
cantități de alte pro
duse. Pe lista unită*

ților cu cele mai 
bune rezultate și-au 
înscris numele hidro
centrala „Porțile de 
Fier". Combinatul de 
prelucrarea lemnului 
din Drobeta Turnu- 
Severin. Exploatarea 
carboniferă Baia No
uă și întreprinderea 
de vagoane ..Meva*.

Muzica ușoară-mai aproape
de izvoarele emoției

Personaje obscure cu gesturi de nălucă
întunecă nopțile orașului Noi blocuri în cartierul 

Gheorghieni 
din Cluj-Napoca

• TATĂL VITREG L-A GONIT DE ACASA, TATĂL BUN î NU-I 
ȘTIE ADRESA I • ZIZI TĂTARU, 21 ANI, TINARA BLONDA, „OCHI 
ALUNECOȘI, INIMA ZBURDALNICĂ", ESTE PROTAGONISTA 
SCENELOR SENTIMENTALE DE LA „CAFENEAUA TURCEASCA” 
• PERSONAJE OBSCURE - IZGONITE DIN CUTIA MAGICĂ A LUI 
LUMIERE - AU APĂRUT IN FATA CINEMATOGRAFELOR 1 • 
ATMOSFERA DE NOAPTE, IN „LITERELE" I.T.B.-ULUI • „T.RLA" 
LUI MACHIDON DE LA „CARUL CU BERE" • VEGHEAȚI A- 
SUPRA CELOR--------------------- “----------------- ----------------
ORAȘULUI I

însoțesc noaptea 
pază și ordine ale 
circa a 7-a a municipiului Bucu
rești ; pe cei ce au în pază li
niștea șj odihna oamenilor — 
obiective de mare importanță, ca 
valorile din economia națională 
ce ar fi, totuși, ușor de păzit

I DE LA „< 
CE ȘTIRBESC

echipele de 
miliției din

DIN FRUMUSEȚEA NOPȚILOR

dacă nu ar exista acele nefaste 
clișee-rcbut, stereotipe. elimina
te de viată. în care mai regăsim 
unii tineri...

înscriem în traseu același iti
nerar : cîrciumi, bodegi, restau
rante : străzile Lipscani. Șelari, 
Covaci, Gabroveni imbicsite

de „neguțători" ambulanți și 
afaceriști cu chilipire care au 
știrbit din frumusețea istorică 
recăpătată prin renovare; zăbo
vim îndelung pe trotuarele din 
fața cinematografelor unde lio
te de „personaje obscure" izgo
nite parcă din cutia magică a 
lui Lumiere practică în „văzul 
lumii" un comerț înfloritor cu 
specula de bilete. O noapte în
treagă echipajele miliției, che
mate și redistribuite de către 
dispecer prin stație, au interve
nit prompt și operativ în „eve
nimentele". mai puțin diurne, 
mai frecvent nocturne, care stri
că frumusețea nopților orașului. 
Iată ce vom vedea interpreting 
procesele verbale de contraven-

ție întocmite laconic de miliție:
— Dai zece lei neamule și te 

culturalizezi ! Acuși te vezi în 
sală, loc pe scaun, ecran lat și 
colorat, cumpără-1, zece lei bi
letul, ăsta-i tarifu’, „mercuria
lul cultural" și nu se încalcă ! 
Ce ? Nu-1 vrei ? Ai făcut atîta 
drum din Titan ca să te în
torci acasă fără să vezi filmul ?

(Dialoguri consemnate la in
trarea în cinematograful „Lucea
fărul". în alte variante, acest 
dialog se mai poate auzi și în 
fața celorlalte cinematografe). 
Cine sînt speculanții ? Astăzi au

Foto : VASILE RANGA
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Deschid aparatul de 
ascult muzică ușoară, 
un concert sau la un spectacol 
de revistă, și ascult muzică 
ușoară. Iau parte, în juriul vre
unui concurs, la un festival din 
țară, și audiez aedeași muzică 
ușoară. Evident, numeroase for
mații ritmice de componență 
instrumentală modernă, înzes
trate cu mult pitoresc șî înde- 
mînare în execuție, protestează 
împotriva etichetei consacrate. 
Ele nu fac muzică ușoară, ci 
pop. folk sau altceva, din teama 
de a nu rămîne în urma modei, 
a timpului, scrupul desigur lău
dabil, care nu modifică însă 
prea mult substanța muzicii 
cîntate.

Compozitorii acestui reperto
riu, în majoritatea cazurilor și 
interpreți ai lui, își pun între
barea mereu : ce stil trebuie fo
losit ? cum se construiește o 
melodie spre a putea fi difu-

radio, și 
Intru la

zată și deveni șlagăr ? care este 
gustul ascultătorilor de azi, gus
tul epocii prezente ?

Sînt preocupări firești ale 
creatorilor profesioniști și ama
tori deopotrivă, dornici de a se

de GEORGE SBÂRCEA

adresa intelectului, sensibilită
ții, emoției ascultătorilor de la 
noi. Cine și în ce fel îi lămu
rește, cine și cum îi secondează 
în căutările lor înfrigurate ? Ei 
scriu, noi ascultăm, dar oare ne 
și înțelegem întotdeauna ? Iată 
problema eternă a comunicării, 
problema condițiilor în care un 
limbaj artistic devine caracteris
tic, eficient, semnificativ.

Bineînțeles, muzica ușoară 
sau, spre a satisface pe toți, 
pop-ul și folk-ul nostru — chiar 
cînd nu au fost vămuite la car- 
vasaraua compozitoricească — 
nu se mai fac ca pe vremea 
rădvanelor ce cutreierau Bucu- 
reștiul bunicilor noștri. Și nici 
cel puțin cum le făcea, cu de
cenii în urmă, Ionel Fernic, Ale
xandru Leon, Gherase Dendri- 
no, Petre Andreescu. Deși se 
mai poate învăța cîte ceva de Ia 
ei : dacă nu procesul complex al 
mecanismului creației de cînte- 
ce, în orice caz concizia melodi
ca. o condiție esențială a acce
sibilității și puterea creatoare a 
emoției, superioară în domeniul 
artei, celei a oricărui calcul.

Există în toate cîntecele de 
gen de la noi concizia metodică 
și emoția aceasta, care nu este 
neapărat sentimentalitate, ci

(Continuare în pag. a ll-a)

ÎN NUMĂRUL DE AZI
Spirit critic la cei cu realizări mai multe, 
automulțumire și pasivitate acolo unde situa
ția este criticabilă !
PRO și CONTRA
CRONICA T.V. : Nu numai poștașul
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La rubrica „Tineretul lumii", articolul „Difi
cultăți la început de an școlar în Franța" 
Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U. 
Continuă protestele împotriva executării tine
rilor militanți progresiști spanioli
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Spirit critic la cei cu realizări mai multe, 
automulțumire și pasivitate acolo unde 

situația este criticabilă!
Reprezentanții studenților din 

facultățile de construcție și is- 
teorie-filozofie din Cluj-Napo- 
ca și-au analizat, recent. în con
ferințele A.S.C. de dare de sea
mă și alegeri, activitatea pe par
cursul a doi ani de studii.

Parcurgind un firesc proces 
de maturizare, colectivul de la 
istorie-filozofie a obținut o se
rie de importante realizări in 
munca profesională (notele de 9 
și 10, de pildă. îi reprezintă pe 
mai mult de o treime dintre stu
denții, in munca științifică 
(circa o treime din numărul to
tal de studenti — participant! 
activi în cercurile de cercetare), 
la munca patriotică (cu rezul
tate mult superioare mediei pe 
Universitate), în activitatea 
practică (aceasta fiind mai bine 
organizată pe locuri corespunză
toare pregătirii). Dar analiza 
prezentată de președintele 
A.S.C., loan Dregan. nu s-a 
oprit la relatarea momentelor 
pozitive, a succeselor, contu- 
rînd cu răspundere și principa
lele deficiențe înregistrate.

Principale carențe mențio
nate : pasivitatea, inertia acti
viștilor A.S.C. față de actele de 
indisciplină, față de atitudinile 
necorespunzătoare față de mun
că ale unor studenți, analiza tir- 
zie sau chiar lipsa analizei frec
venței și sancțiunilor primite pe 
linie administrativă, inexistența 
echipelor de control obștesc, 
munca în salturi in domeniul 
vieții de organizație. Formalis
mul existent în declanșarea 
unor acțiuni proprii, faptul că 
asociația nu s-a situat pe o po
ziție intransigentă fată de aba
teri au diminuat calitatea mun
cii.

înfățișind stări de lucru, adîn- 
cindu-le, căutîndu-le semnifi
cațiile Luca Daniel. loan Biriș, 
Mariana Enoiu au subliniat ne
cesitatea întăririi muncii poli
tico-educative a asociației, a ac
tiviștilor săi pentru ca în orice 
capitol al vieții studențești ati
tudinea fată de muncă să fie un 
permanent obiectiv materializat 
cu responsabilitate și angajare.

0 rațiune esențială — 
folosirea optimă a pămîntului

(Urmare din pag. I) 

rențiate, de așezarea geografi
că, de obiceiurile și tradițiile 
locale, măresc complexitatea 
problemelor și impun o anali
ză profundă și rezolvări dife
rențiate de la caz la caz. Din 
practica noastră privind recon
strucția localităților rurale, s-a 
ajuns la concluzia că, din punct 
de vedere economic, se impune 
crearea condițiilor favorabile 
unei transformări treptate cali
tative a actualei rețele de așe
zări rurale, fără a fi necesar, 
decit în cazuri cu totul excep
ționale și temeinic justificate, a 
se crea noi localități rurale. Po
trivit prevederilor legii privind 
sistematizarea teritoriului și lo
calităților urbane și rurale, „în

Permanenta
> 

tradițiilor 
(Urinare din pag. 1) 

ficul vîrstei, sini orientali 
—• mai cu seamă — către vi
itor și prezent. Dar, limpede, 
nu există prezent și viitor 
fără trecut. Trecutul se cu
vine a fi conservat atit în 
inimă, în pianul conștiinței, 
cit și — concret -- în mu
zee, destinat a vorbi despre 
luptele de altădată, de pe 
aceste meleaguri, despre 
existența antecesorilor și 
gradul lor de civilizație, des
pre continuitate. Nici 
un fel mai nobil, mai încăr
cat de semnificații patriotice, 
decit protejarea patrimoniu
lui cultural național, de că
tre tineri, ca — dealtfel — 
de către toți cetățenii țării. 
Așadar, îmi spuneam aflînd 
de descoperirea din județul 
Bihor, ce-ar fi oa, la un nu
măr de telefon unic pentru 
toată țara, și la o adresă 
precisă, popularizată în ju
dețe și Capitală, să poată fi 
comunicată, de urgență, orice 
descoperire arheologică da
torată unor nespecialiștf — 
Insă care știu ce valoare i- 
nestimabilă poate avea în
științarea lor ! In solul pe 
care-1 lucrăm in prezent, pe 
care trăim și visăm la viitor, 
sînt încă nenumărate semne 
ale trecutului glorios, în- 
veșmîntate în valurile pămîn- 
tului și ale timpului scurs. 
Iar atunci când astfel de 
relicve siht gata conservate 
și expuse, la lumina zilei și 
a sufletului fiecăruia, să le 
Împiedicăm deteriorarea, să 
le păzim precum ne păzim 
vederea, și dacă se întîmplă 
să dăm peste vreunul care 
dorește să-și sape numele... 
pentru „veșnicie'*, într-un zid 
bătrîn de secole, să-i apucăm 
cu vehementă încheietura 
mîinii, oprindu-1 de 1* făp
tuirea actului său mal barbar 
decît al barbarilor...

Instanțele timpului — tre
cutul, prezentul șl viitorul 
sînt, pentru individ, fie tl- 
năr. fie bătrîn, echilibrul 
propriei naturi, garanția per
sonalității «ale, in stare să 
se respecte pe sine, prin 
respectul acordat celorlalți — 
de astăzi, de mîine și, nea
părat, de ieri.

Prilej de relansare a activității 
la parametrii superiori, potrivit 
exigențelor formulate de Con
gresul al XI-lea al P.C.R.. de 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, rostită la Craiova, 
conferința a consemnat hotărî- 
rea membrilor acestui colectiv 
de a promova în următoarea e- 
tapă o muncă de propagandă, 
potrivit specificului facultății, 
cu caracter concret, adaptată re
alităților trăite de studenți. Si- 
tuîndu-se hotărît împotriva de
clarațiilor de intenții a forma
lismului, a inițiativelor vechi în

însemnări de la 
Conferințele 

A.S.C. 
din facultăți

ambalaje noi, a ușurinței cu care 
se mai privesc problemele pro
prii .colectivului în care mun
cesc reprezentanții studenților 
Facultății de istorie-filozofie din 
Universitatea ..Babeș Bolyai" au 
trăit un hotărîtor moment de 
analiză prielnic unor semnifica
tive salturi calitative in viitoa
rea etapă de muncă.

Viitorii ingineri constructori 
au avut ca temă principală a 
dării de seamă pregătirea pro
fesională, calificată pe drept cu- 
vint ca necorespunzătoare posi
bilităților existente în acest co
lectiv. Cauze ale slabei situații 
(circa 100 de studenți repetenți 
sau exmatriculați) s-au dovedit 
a fi superficialitatea pregătirii, 
munca în asalt din sesiuni, 
frecvența slabă, repetate abateri 
de la disciplina universitară, de
zinteresul față de elaborarea la 
timp a proiectelor și lucrărilor 
de an. Un singur element po
zitiv — creșterea simțitoare a 

cadrul acțiunii d~ sistematizare 
se va urmări gruparea gospodă
riilor din satele mici si disper
sate, in satele care au perspec
tivă de dezvoltare". Această ac
țiune, organizată de comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene pe baza unor pro
grame de lungă durată, va con
tribui la redarea treptată. în 
circuitul agricol, a importante 
suprafețe de teren nerațional 
folosite în prezent. In acțiunea 
generală de gospodărire efici
entă a fondului funciar existent 
în perimetrele construibile ale 
satelor ce se vor menține si dez
volta în perspectivă, fiecare me
tru pătrat de teren recuperat 
poate conduce la redarea în cir
cuitul agricol a importante su
prafețe de teren dacă ținem 
seama că pe total în țară există 
aproape 4 milioane de gospodă
rii.

Gruparea construcțiilor de lo
cuințe și celorlalte spații nece
sare gospodăriei (grajd, șopron, 
etc.) in afară de economie de 
teren, conduce la importante 
reduceri ale consumului de ma
teriale și manoperă In momen
tul investiției prin reducerea 
unor ziduri exterioare și avanta
je în exploatare, spațiile folosi
te, atit pentru locuință cit și 
pentru animale sau păsări fiind 
protejat? cel puțin pe 1—2 la
turi de frig în timpul iernii și 
de căldură excesivă în timpul 
verii. Este, fără îndoială, o sar
cină de bază a organelor loca
le, a specialiștilor și tehnicieni
lor care ne desfășurăm activita
tea in domeniul sistematizării șl 
în final a fiecărui cetățean, de 
a căuta și folosi cu responsabi
litate toate căile de economisi
re a pămîntului, care reprezin
tă, intr-adevăr, cea mai impor
tantă avuție națională. 

0 pledoarie 
pentru sobrietatea 

scrisului
O incitantă și convingător ar

gumentată pledoarie pentru „So
brietatea scrisului" publică in 
ultimul număr al României li
terare (40, din 2 octombrie) poe
tul și eseistul Ion Lotreanu. Nu 
ne aflăm — cum s-a mai intîm- 
plat în cazul altor articole ce-și 
propuneau să dezbată, „probleme 
ale criticii contemporane" — în 
fața unei intervenții adipoase, 
care mimează demonstrația, re- 
curgînd pină la saturație la 
locuri comune, ci a unei luări 
de poziție ferme împotriva pa
sivității critice vizavi de velei
tarii versului.

Citeva adevăruri neplăcute, 
semnalate și in ancheta „Scin- 
teii tineretului" despre Spiritul 
critic și spiritul de generație, 
evitate de alții cu subtilă „di
plomație". sint formulate aici în 
toată nuditatea lor și incriminate 
cu vehemența care se impune. 
Ion Lotreanu distinge un număr 
de „împrejurări speciale" ce fac 
din demersul critic aplicat poe
ziei contemporane un discurs a- 
desea inoperant. Cea dinții ar 
fi absența unei perspective teo
retice. a unei priviri de ansam
blu asupra poeziei, fapt al că
rui firesc corolar este „atomis-

numărului de integraliști la sec
ția arhitectură — la acest 
capitol reprezenta prea puțin 
pentru un calificativ satisfăcă
tor. Este drept că în alte dome
nii s-au obținut și rezultate me
ritorii : 7 300 000 lei — valoarea 
practicii productive (ceea ce e- 
chivalează cu locul I pe centrul 
universitar), depășirea cu 22 la 
sută a planului de producție al 
facultății, valoarea muncii pa
triotice — 55 320 lei. Ne-am fi 
așteptat că această situație, dez
echilibrul dintre realizările men
ționate și situația profesională 
să genereze discuții detaliate a 
cauzelor, a măsurilor ce se im
pun pentru eliminarea carențelor 
din pregătire. Participanții au 
preferat abordarea unor subiecte 
secundare unei analize concrete, 
lucide a domeniului ce reflectă 
cel mai bine calitatea muncii co
lective. Nu amînarea practicii 
de conducere, nu activitatea 
slabă a colectivului gazetei de 
perete, nu absența unor studenți 
de la ședințele consiliului pro
fesoral au determinat o slabă 
pregătire profesională, reflecta
tă în rezultatele primelor două 
sesiuni de examene. în afară 
de intervențiile președintei Con
siliului A.S.C., Anca Olteanu, 
și a vicepreședintei comisiei 
profesionale din institut. Crina 
Dumbravă, ceilalți vorbitori, 6 
din 176 de delegați nu au con
tribuit prin nimic la analiza si
tuației. Proiectul programului 
de activități a fost însoțit de 
frumoase angajamente în dome
niul activității profesionale, de 
cercetare sau la capitolul muncii 
productive. Aceste obiective 
trebuie acoperite de pe a- 
cum cu acțiuni hotărîte pen
tru evitarea situațiilor sem
nalate. pentru ca programul de 
muncă pentru următorii doi ani 
să nu rămînă o piesă de dosar, 
pentru ca fiecare student să-și 
impună ritmul de muncă nece
sar unor rezultate corespunză
toare exigențelor societății 
noastre.

CALIN STANCULESCU

întilnirea
Continuînd seria activită

ților dedicate înaltului fo
rum al tineretului — Con
gresul al X-lea al U.T.C. și 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
—- mai multe organizații ale 
U.T.C. din Ploiești. Cîmpina. 
Filipești de Pădure, au or
ganizat, recent, o întilnire la 
Muzeul Doftana. Au parti
cipat peste 2 000 de uteciști.

ȘTAFETA MUNCII
(Urmare din pag. I) 

pentru a aduna între coperțile 
lui angajamentele și realizări
le demne de evidențiat, acțiuni
le cele mai eficiente ale orga
nizațiilor U.T.C. din municipiul 
Sibiu, dedicate Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. Pînă acum al- 
bumul-ștafetă a trecut prin 12 îny 
treprinderi. Aflăm astfel că ti- 
nerii de la „Flamura roșie" au 
economisit materii prime și ma
teriale în valoare de 655 590 lei, 
au efectuat 8 500 ore de muncă 
patriotică în sprijinul produc
ției, contribuind la depășirea 
planului cu 1,5 milioane lei. La 
rîndul lor, tinerii de la între
prinderea „7 Noiembrie" notea
ză : „Eforturile noastre pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen se vor concretiza, pînă 
la finele anului, într-o produc
ție suplimentară de 48 milioane 
lei materializată în peste 4 900 
mii perechi ciorapi și 388 mii 
bucăți tricotaje. Pină la Congre
sul al X-lea al U.T.C. vom eco
nomisi materii Drime, materiale 
și combustibil în valoare de 
peste 500 000 lei. în angajamen
tele lor, tinerii de la „Balanța" și 
I.P.A. includ și executarea unor 
produse noi. creșterea număru
lui de tineri autori de invenții 
și inovații. Realizărilor eviden

mul", pierderea criticilor în de
talii insignifiante. A doua, exact 
circumscrisă și ea, o constituie 
prematura tăcere a autorilor va
loroși, drămuirea foarte parci
monioasă a intervențiilor lor di
recte in elucidarea unor proble
me de principiu : „Unde sînt 
■«scrisorile* poetului ajuns la o 
vîrstă respectabilă și la o expe
riență de creație apreciabilă tri
mise tînărului poet care știe 
cite ceva și vrea să știe mai 
mult ? între timp revistele, zia
rele și chiar editurile sînt asal
tate (și deseori -«cucerite*) de 
autori care mai curînd degra
dează ideea de poezie decît o 
servesc. Este oare vremea velei
tarilor ?“. Această ofensivă a 
imposturii, susține judicios esei
stul, este considerabil facilitată 
atit de „lipsa de fermitate a u- 
nor instituții (reviste, edituri, 
redacții ale radioului și televi
ziunii)" cît și de, și aici Ion Lo
treanu pune un apăsat punct pe 
i, „de lipsa de fermitate a cri
ticii", care in fapt abdică, nu 
rareori, de la esențiala ei înda
torire : discernerea valorii de 
nonvaloare.

..Pasivitatea față de nonva
loare poate fi interpretată și ca 
o aprobare tacită. Autorilor me
diocri trebuie să li se spună 
cum scriu, impostura trebuie 
descurajată. Ignorarea nu e su
ficientă" — iafă opinii la care 
subscriem integral, după cum ne 
exprimăm acordul față de repu- 

1 dierea „partizanatulul teritorial" 
ca și a celui (foarte activ !) „de

Acțiuni în sprijinul producției
In întîmpinarea 

Congresului al X-lea 
al U.T.C., tinerii din 
Valea Jiului au co
lectat și expediat 
centrelor siderurgi
ce, în timpul care a 
trecut din acest an,

13 800 tone fier vechi 
și au amenajat prin 
muncă, voluntar-pa- 
triotică 13 baze spor
tive și de agrement. 
Tinerii din unitățile 
economice ale muni

Propunerile tinerilor,
instrumente concrete de acțiune

(Urmare din pag. 1)

ne : „La secțiile textile cord șl 
filatură cord funcționau de mal 
multă vreme două linii ale ti
neretului care au obținut re
zultate foarte bune, concretiza
te în depășirea zilnică a sarci
nilor de plan cu 3 tone fire. Ca 
urmare din luna august și pînă 
în prezent ei au realizat peste 
sarcinile de plan o producție de 
3.36 milioane lei. In timpul con
ferinței de la secția celofibră, 
s-a propus înființarea și aici a 
unor linii ale tineretului, ade
vărate colective care trăiesc și 
muncesc în spiritul principiilor 
și normelor de etică și echitate 
socialistă. Propunerea a și fost 
aplicată. Aici au luat ființă 3 
linii ale tineretului care au și 
început să se evidențieze prin 
realizări tot mai bițne. încă un 
fapt. De ieri. Combinatul nostru 
a intrat în reparații și fiecare 
tînăr, conform angajamentului, 
lucrează peste program cel pu
țin 4 ore pentru ca reparațiile 
să fie efectuate nu în 5. ci în 
4 zile. Vom cîștiga o zi de pro
ducție care înseamnă milioane".

La I.U.G. „Progresul" mai 
multe inițiative înscrise în pro
gramele de activitate în cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
au intrat în anotimpul maximei 
rodnicii. „Să bobinăm 8 mo
toare cu material economisit", 
își propuseseră inițial tinerii 
de la mecano-energetic. Au bo
binat pînă în prezent 63 mo
toare. Cei de la modelărie s-au 
angajat să folosească mai judi
cios materialul lemrios. Au eco
nomisit deja 18 mc. Tinerii de 
la uzinaj și rotărie. acționînd 
pentru reducerea consumului

uteciștilor
în sala mare a muzeului, în 
prezența unei asistențe nu
meroase. formată din pio
nieri, uteciști, cadre didacti
ce și părinți, a avut loc în- 
mînarea într-un cadru festiv 
a carnetelor de membri ai 
organizației U.T.C. la 200 
tineri.

D. DUCA

țiate le sînt alăturate fotografii
le celor mai buni, celor mai 
harnici tineri din întreprinderi
le respective. în 'acest fel, „Șta
feta muncii și hărniciei" devine 
un album document al celor 
mai destoinici tineri.

OCTOMBRIE - LUNA 
CELOR MAI BOGATE 

ÎMPLINIRI DIN ACEST AN

L-am rugat pe tovarășul Mir
cea Trifan, președintele Con
siliului tineret muncitoresc al 
Comitetului județean Sibiu al 
U.T.C.. să ne vorbească despre 
acțiunile mai deosebite inițiate 
de organizațiile U.T.C. djn în
treprinderi în această Iurtă pre
mergătoare Congresului al X-lea 
al U.T.C. „Cu ocazia adunărilor 
de dare de seamă și alegeri ti
nerii și-au suplimentat angaja
mentele în cinstea Congresului 
U.T.C., au lansat noi acțiuni 
menite să mobilizeze tinerii pen
tru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor economice și gospodări
rea judicioasă a materiilor pri
me și materialelor. Astfel, tine
rii de la „Balanța" vor da pes
te plan în timpul care a mai ră
mas pînă la congres 125 distri
buitoare DN 10 și DN 20. un a- 
parat de încercări sub presiune.

generație", față de care și noi 
am luat de repetate ori atitudi
ne. Nu mai puțin exacte sint 
diagnosticul unor „suferințe de 
fond" ale „criticii foiletonistice 
de ultimă oră" („Oameni fără 
suficientă pregătire estetică au 
trecut de la notiță la cronica 
literară și, culmea, ei atacă de
seori chiar probleme teoretice"), 
ca și „medicația" radicală pre
scrisă („Asemenea recenzent! 
trebuie trimiși de urgență în 
bibliotecă"). Ceea ce s-ar putea 

reproșa acestei pertinente „schi
țe de patologie literară" este 
nerecurgerea la forța exemple
lor concrete. „Pudicitatea" a- 
ceasta nu e în stilul tinărului 
eseist, pe care, din intervenții 
anterioare, îl știam neezitant in 
nominalizarea veleitarilor. Esen
țial este totuși că această pasio
nată pledoarie pentru spirit cri
tic, pentru „respect și grija su
perlativă pentru sobrietatea lite
raturii române" să fie auzită de 
cei vizați. Și să procedeze, deci, 
în consecință.

IOAN ADAM 

cipiului Petroșani au 
desfășurat, de aseme
nea, numeroase acți
uni potriotice în 
sprijinul sporirii pro
ducției și eficienței 
economice.

de S.D.V.-uri. au economisit 
pînă acum scule în valoare de 
peste 60 000 lei. Cei de la scu- 
lerie au executat peste sarcini
le de plan 18 matrițe (130 000 
lei) și nouă dispozitive (40 000 
lei) etc.

Ajungem și la întreprinderea 
„Laminorul" unde inițiativa „Eu 
produc, eu controlez, eu răs
pund" a contribuit din plin la- 
dispariția rebutului din cadrul 
atelierului central. Tinerii de 
aici și-au adus aportul la depă
șirea sarcinilor de plan cu pes
te 13 000 tone produse laminate.

— Drumul înfăptuirilor, ne 
spune Ilie Gheorghița, secretarul 
comitetului U.T.C., începe în 
fiecare zi. Iată, de pildă, noi am 
început azi revizia laminorului 
nr. 2. Avem prevăzute pentru 
această operație 12 zile. Dar noi, 
printr-o intensă mobilizare și 
o minuțioasă organizare a mun
cii, sintem hotărîți să încheiem 
revizia în 10 zile. Și cum în în
treprinderea noastră se execută 
în prezent multe lucrări de 
modernizare, în urma propune
rilor din adunările generale 
ne-am fixat încă un obiectiv 
pentru activitatea de viitor : 
pregătirea cadrelor care să asi
gure funcționarea viitoarelor in
stalații. Ca atare, peste cîteva 
zile, inaugurăm cercul tehnico- 
aplicativ A.M.C. (aparate de 
măsură și control), care va fi 
frecventat de 40 de tineri.

O imagine completă a activi
tății organizațiilor U.T.C. din 
municipiul Brăila trebuie să cu
prindă pe lingă multe alte ac
țiuni asemănătoare, de muncă 
și de educație în spiritul mun
cii și numeroase manifestări 
cultural-educative la care parti
cipă zilnic mii de tineri brăi- 
leni. Două albume-ștafetă de
dicate Congresului parcurg 
acum ultimele etape ale trasee
lor fixate in municipiu. La Clu
bul tineretului se deschide o ex
poziție de grafică și pictură de
dicată aceluiași eveniment. Fes- 
tivalul-concurs „Lotca de aur" a 
prilejuit afirmarea multor tineri 
în dragostea lor pentru poezia 
și cîntecul patriotic etc. înfăp
tuind noile programe de activi
tate adoptate în adunările gene
rale și conferințele de dare de 
seamă și alegeri, propunerile 
înaintate în cursul dezbaterilor, 
sarcinile majore trasate de 
partid, tinerii brăileni întîmpină 
Congresul al X-lea al U.T.C. cu 
rezultate dintre cele mai bune, 
pe măsura capacității și entu
ziasmului lor.

50 cintare de baie șl 150 brațe 
de presiune. Uteciștii de la „Fla
mura roșie" Sibiu și-au propus 
să economisească materii prime 
și materiale în valoare de 2 mi
lioane lei, — să efectueze 2 000 
ore de muncă patriotică în spri
jinul producției și 1 500 ore de 
muncă patriotică pentru termi
narea căminului de nefamiliști. 
La întreprinderea de piese auto 
Sibiu angajamentul suplimen
tar luat de cei 2 200 de uteciști 
în cinstea congresului se va 
concretiza în 4 mecanisme de 
direcție, 15 mecanisme de frînă 
și colectarea a 350 tone fier 
vechi. La rîndul lor, tinerii de 
la „Automecanica" Mediaș vor 
reduce cheltuielile materiale de 
producție cu 3 la sută și vor e- 
conomisi materii prime în valoa
re de 2,5 milioane lei. în total, 
pină la 1 noiembrie, tinerii din 
unitățile economice ale județu
lui vor efectua peste 60 000 de 
ore de muncă patriotică în spri
jinul producției, vor economisi 
materii prime, materiale si car
buranți în valoare de 3 200 000 
lei, vor presta 10 000 ore de mun
că patriotică pe șantierele că
minelor de nefamiliști. Sînt ci
fre care arată că tinerii din ju
dețul Sibiu și-au propus să 
muncească astfel îneît octombrie 
să devină luna celor mai bogate 
împliniri din acest an.

Poezia ca inspirație 
capricioasă și 

ilustrație epigonică
Nicolae Lupu continuă să fie 

și in al treilea volum al său 
Paznic al grădinilor, prin deta
șarea de lumea încleștărilor

dialectice, prin evocarea cu sua- 
’ vități și filigrane a universului 

bucolic, un adept al lui Ion Pil- 
lat din perioada clasică. Clasică 
și nu tradiționalistă, pentru că 

\ artificiul substituie observația ;
nu și trăirea, mai accentuată 

• chiar, aici, pentru că realitatea
nu e receptată pe canalele obiș
nuite.

Autorul, gindind retoric, scrie 
numai pe temele, să le spunem, 
ale impresionabilității și simți
rii, fără program explicit, fără 
a se circumscrie unui univers 
strict de semne și simboluri, nu
mai al său, și chiar fără conști
ință artistică. Face și nu știe

„Cel mai urit cuvint din lim
ba engleză ?" se întreabă cu voce 
tare marele poet ; și iși răspun
de : „Cel mai urit cuvint din 
limba engleză este cuvințul 
exclusiv". 11 vedem, in emisiu
nea Meridiane literare, pe Cari 
Sandburg, un domn bătrîn, cu 
cămașa albă deschisă la git, 
cu miinile albe, cu părul in în
tregime alb. Numai glasul nu e 
„alb". Un glas tineresc, bătăios, 
„angajat". Un glas care apără și 
atacă, de luptător. De luptător 
care știe că e nevoie uneori și 
de cuvințul exclusiv, că există 
cazuri simple, cînd adevărul e 
exclusiv de partea unuia, dar, 
că in lumea de azi cazurile sim
ple sint tare puține și că, in ce
lelalte, cuvințul exclusiv poate 
să ucidă. Nu are ce căuta acest 
cuvint mai ales in lumea poe
ziei, poezia fiind, cum magnific 
spune Sandburg, „jurnalul unui 
animal marin care trăiește pe 
pămint și ar vrea să zboare". Și 
e locul să remarcăm cu satis
facție că emisiunile de versuri 
ale televiziunii țin seama cu în
țelepciune de dezideratul varie
tății și ne oferă, laolaltă cu 
frumoase poezii patriotice, ver
suri de dragoste, meditații — nu 
numai ode, ci și elegii. E locul, 
de asemenea, să observăm că, 
dacă poeziei i se dă locul cuve
nit, poeții sint cam neglijați ; un 
chip, un nume scris dedesubt 
și un glas, atit. I se acordă 
cincisprezece minute lui Cari 
Sandburg : ascultăm o prezen
tare, urmărim un scurt interviu; 
apoi sint recitate citeva poezii. 
Excelent ! Nu s-ar putea ca, in 
fiecare săptămînă, sd ne ocupăm 
în același fel și de un poet de 
la noi ?

M-am bucurat că autorul ex
celentului reportaj Navetiștii 
(Radu 'George Serafim) nu iu
bește nici el. ca și marele poet, 
cuvințul exclusiv. In sfirșit. un 
reportaj din care se înțelege 
limpede ideea simplă că nave
tiștii nu au nici o vină că sint 
obligați să fie în același timp 
locuitorii a două localități, că 
fenomenul navetismului are ex
plicațiile lui, de ordin sociologic, 
iar cei in cauză trebuie ajutați 
să-și rezolve problemele și nu 
desconsiderați ca niște intruși. 
Nu iau apărarea navetiștilor,, nu 
e cazul și nici reporterul n-o 
făcea, dar profit de ocazie să a- 
mirttesc că anumite prejudecăți 
există și că e mult mai simplu 
să-l critici pe cutare că e prea 
grăbit și pleacă imediat după 
terminarea orelor de muncă, de
cit să-l ajuți să-și găsească o 
locuință. Sigur că uneori ase
menea critici pot fi îndreptățite, 
dar reportajul lui Radu George 
Serafim ne ajută să înțelegem 
și cite ceva din necazurile „ce
lorlalți", ale celor mre se scoa
lă zilnic la patru dimineața. 
(Sint subiectiv, recunosc : am 
fost și eu navetist...).

Un eveniment — și nu numai 
în activitatea emisiunilor pentru 
tineret — s-ar putea să fie Un 
răspuns pentru Ana, piesa-dez- 
batere a talentatului Tudor Ne- 
goiță. Autorul pune in discuție 
un caz de conștiință, de conști
ință comunistă, și cheamă pu
blicul să-și spună părerea, fă
găduind să folosească opiniile 
telespectatorilor pentru o nouă 
emisiune, in continuarea celei 
dinții. Au fost formulate între
bările. Răspunsul — de fapt,

Muzica ușoară-mai aproape de izvoarele emoției
(Urmare din pag. I)

este mai curlnd reflexul spon
tan al clipei intens trăite ? Sint 
ele tablouri umane, luminează 
ele o stare de suflet, un mo
ment din viața oamenilor de Ia 
noi și de azi, ca orice cîntec 
bun, autentic ? Mă îndoiesc că 
răspunsul ascultătorilor, luați în 
totalitatea lor, ar fi pozitiv. 
Mulți dintre cei ce compun, de 
obicei fără calitățile stricte ale 
profesionalismului, sînt capti
vați de ritmurile cele mai nebu
nești și de stilurile cele mai 
puțin sincere, animați de gus
tul viu al noutății rău înțelese, 
în loc de gînduri și sentimente, 
de ceea ce se cheamă inspirație 
și care nu este de fapt altceva 
decît tensiunea simțirii, pun, 
după cum îi ajută puterile și 
experiența, tot ce timpul a a- 
dus nou ca formă, tehnică, su
net. Ca să nu vorbesc de text 
— melodiile profesioniștilor nu 
fac, de prea multe ori, nici ele 
excepție ! —, concepute în ma
niera vizibilă a unor cronici ri
mate, fără urmă de idei și ima
gini poetic». 

cum face ; de aceea cuprinsul 
volumului e eclectic, exprimînd 
capriciile inspirației necenzurate 
de o gindire lirică.

Indiscutabil poet, Nicolae 
Lupu re scrie astăzi lirica altuia. 
Senzația că faci o lectură apo
crifă din Ion Pillat se confirmă 
și se accentuează prin faptul că 
se aud ecouri și din poeții afini 
sau proximi maestrului : din 
Esenin (mai multe scrisori ma
mei), din Francis Jammes (imnu
rile către soare). Și-nu sînt nu
mai incidențe tematice, cit sono
ritatea esențială a versului: „Am 
dus pămînt în brațe acolo unde 
mîine / Albinele pasc zorii bol
borosind în pîine / Și stelele și 
luna aveau gust de țărină / 
Doar cerul era spuză de limpede 
fîntînă // Pămint am pus în 
poartă și-n glastră am pus ste
le / de iarbă era luna clătin- 
du-se-n cișmele / Departe peste 
drumuri, departe peste stînei / 
Se desfăceau din păsări fîntlni 
de vîsc, adinei”. (Pămînt). Iată 
și tabloul naturii aride, toropite 
de soare din peisajele lui Fran
cis Jammes localizat nu pe țăr
murile Mediteranei, ci în... Te
leorman : „Mai fumegă pădurea 
ca o cetate-n care / De-atîta 
somn, lumina se-ntunecă. Uitat / 
Păstoru-și spală fruntea în a- 
pele amare / Și i se scurge trupul 
cu iarbă pe sub sat //. El n-are 
nume, turma doar știe să-1 mai 
cheme / în mîna-ntinsă lemnul 
se tulbură de pace". (Păstorul).

Dar. spre deosebire de maeș
trii săi. poetul se găsește în alt 
raport cu universul pe care îl

evocă. El construiește (după mo*, 
dele livrești) o lume antică, pe 
cînd antecesorii erau dacă nu 
niște integrați, în orice caz, ob
servatori dinlăuntru. Atitudinea 
sa implică poza, artificiul și de
suetudinea asumată. Nu i se 
poate contesta lui Nicolae Lupu 
calitatea de poet, dar poezia sa 
„curgătoare" și „calmă" rechea
mă așa de evident modelele, in
cit nu-i poți acorda decit statu
tul de ilustrație (perfectă, e ade
vărat) epigonică. Lectura pro
duce adevărate delicii estetice și 
se poate cita ca exemplu de 
fluență de oriunde : „Atîta timp 
e, mamă, de cînd te-am lăsat / 
în pragul casei tristă și bătrînă / 
Bateau de nuntă clopotele-n 
sat. / pe toamnă apa de peste 
fîntînă 7 Atîta timp. Nu ți-am 
mai scris de mult /, Cerneala e 
ca un pîrîu de ceară / Arzîn- 
du-mi fruntea, singur cînd as
cult / Cum picur ă-n lumină 
blinda seară /.../ Făclia pămîn
tului mai sîngeră pămînt / Văr- 
sînd din neagra veșnicie boare / 
de sîmbur cald ; mai arde soare 
frlnt / De fluiere la marile iz
voare ?" (Mama).

Lui Nicolae Lupu nu-i lipsește 
vocația, dar lirismul de vibrație 
profundă nu se poate naște în 
afara unui fior emoțional perso
nal. în afara unei ..trăiri" au
tentice din partea celui ce scrie. 
Exacerbarea artei de a spune 
este cel mai adesea semnul sigur 
al deficitului de emoție.

AURELIU GOCI

răspunsurile — abia urmează. 
Atunci cind le vom urmări ne 
vom da seama dacă am avut 
de-a face intr-adevăr cu un e- 
veniment important, cu naște
rea unui nou tip de teatru la 
Televiziunea română. Să sperăm 
că realizatorii emisiunii — și în 
primul rind redactorul ei. OcA 
tavian Greavu — vor izbuti să 
continue la același nivel; cu a-

cronică tv.
de FLORIN MUGUR

cest inceput admirabil ei și-au 
ciștigat dreptul la gratitudinea 
noastră, dreptul de a fi și mai 
îndrăzneți, dreptul de a risca. 
Da, dreptul de a risca, un drept 
care i se acordă celui care a do
vedit că știe să nu riște nebu
nește, ci numai atunci cînd nu 
se poate altfel.

Care au fost meritele acestui 
prim episod, dintr-un „serial" 
pe care-l dorim lung ? E vorba 
iar despre o interpretare a cu- 
vintului exclusiv. Cei cinci cer
cetători care au dus la capăt 
cu abnegație o muncă inutilă 
sint îndrăgostiți de profesia lor, 
inteligenți, onești, puri. Toți. 
Și nici unul dintre ei nu pare 
vinovat de nereușita colectivă. 
Pentru ca in final să avem sen
zația că sint totuși culpabili. 
Toți. E vorba aci despre greșe-

La Muzeul din Bran:

Secție etnografică
în aer liber

Secția etnografică în aer liber 
a Muzeului din Bran oferă vi
zitatorilor care se opresc aid 
— peste 2 000 zilnic — noi ex
ponate de real interes. Unul 
dintre acestea îl constituie o 
veche colecție de păretare (pa
rietale) — pictură populară pe 
pinză, în care se întîlnesc or
namente specifice portului din 
zona Branului. Armonizîndu-se 
cu pictura pe sticlă expusă, pro
venind din cunoscutele centre 
din Făgăraș și Scheii Brașovu
lui, păretarele împodobesc inte
riorul casei cu ocol închis, una 
din cele 12 gospodării prezenta
te în cadrul secției. Numărul lor 
va spori în curind cu o locuință 
tipică acestor meleaguri, veche 
de aproape 200 de ani, pe care 
cercetătorii muzeului au desco
perit-o în satul Poarta, vatra 
așezărilor brănene. In aceeași 
secție mai poate fi admirată fru
musețea costumelor populare 
bărbătești și femeiești din aceas
tă zonă, a pieselor de port — 
chimire, ii, fote, cioareci etc., a 
textilelor de casă, poate fi cu
noscută ingeniozitatea țărăneas
că ilustrată de diferitele insta
lații casnice folosite, îndeosebi.

Cînd muzica folk, bunăoară, 
îmbracă totuși un filon mai li
ric, un ton elegiac, melodia este 
sumbră, tînguitoare, pigmentată 
de plîngeri întretăiate, de parcă 
ar tălmăci povara unor vieți 
trăite în alte vremi, în alte con
diții sociale, pe alte meridiane. 
Subiectele sînt triste, colorate 
spre violet autumnal, apăsătoa
re. Ele ar putea să ne deruteze 
și să le socotim concepute în 
spații geografice și epoci înde
părtate mult de noi, deși au fost 
scrise recent, cu procedee ce se 
vor „la zi", pentru ascultătorii 
de azi și de la noi.

Melancolie? îngîndurare? Pro
bleme serioase ? îngrijorare 
chiar ? De ce nu ? însă muiate 
toate în spiritul autohton, în li
rismul tratat de autori cu vir
tuozitate, într-un optimism și-un 
umor delicat, de bună calitate, 
atît de caracteristice felului de 
a fi al nostru, de a vedea viața, 
oamenii, evenimentele. Fără a 
ocoli marile sentimente indivi
duale și colective, ca dragostea, 
bucuria, satisfacția muncii îm
plinite, dar și insatisfacția ori du
rerea »• pot crea cîntece, care 

Iile celor care nu greșesc, des
pre lașitățile curajoșilor, despre 
micile minciuni ale celor care 
apără adevărul, e vorba despre 
un tip de oameni pe care numai 
intr-o epocă de transformări re
voluționare ii poți întilni. După 
ce ne-am dat seama că au gre
șit, ei nu ne apar mai puțin fru
moși decit atunci cind i-am vă
zut prima oară. Dar greșelile 
rămin. Ele sint un fapt obiec
tiv. Și nu e vorba despre erori 
mărunte. Nimic in piesă nu ține 
de lumea fleacurilor. Totul e 
serios, iar întrebării din final 
(„Cine este cel mai vinovat ?") 
mărită să i se acorde toată a- 
tenția.

Au interpretat cu l naturalețe 
(după primele momente, de in
trare în rol, cam artificiale) Mă
ria Ploaie, Vistrian Roman, E- 
mil Hossu, Dan Condurache, Li- 
viu Manoliu, Anca Fusariu. Re
gia i-a aparținut lui Eugen To- 
doran.

...Un răspuns pentru Ana a 
putut fi văzut joi seară. Sim- 
bătă dimineața sosea la redac
ția emisiunilor pentru tineret 
prima scrisoare. Prin bunăvoin
ța unui prieten, mi-a fost în- 
minat plicul. Transcriu: „Des
tinatar : Ana ; Oficiul poștal : 
Un răspuns pentru Ana ; Loca
litatea : București". Pe plic mai 
stă scris cu creionul „Scrisoarea 
să fie expusă cit mai repede" și 
numele trimițăt oarei, fetița Mi- 
cu Mihaela din București. După 
cum se vede, scrisoarea a ajuns 
totuși la destinație, iar felicită
rile i te cuvin nu numai poș
tașului.

M5, 
la prelucrarea lînii și lemr 
ocupații de bază ale locuit-/dor 
de aid. Pentru a oferi vizitato
rilor o imagine cît mai apropia
tă acestor îndeletniciri tradițio
nale, au fost inițiate o serie de 
demonstrații practice.

Colecția etnografică în aer li
ber, împreună cu celelalte, cu- 
prinzînd valoroase piese de artă 
medievală adăpostite In încăpe
rile castelului — el însuși mo
nument istoric — au reținut în 
acest an atenția a zed de mii 
de turiști din țară șl de peste 
hotare care au trecut prin ținu
tul îndnt&tor al Branului. Acest 
interes va crește și mai mult — 
după cum aprecia directorul mu
zeului, Ion Prahoveanu, — oda
tă cu amenajarea secției de 
vamă medievală în clădirile au
tentice existente, pentru care 
este în curs de pregătire docu
mentația necesară, secție ce ur
mează să pună în evidență Im
portanța acestui loc de popas 
pe vechiul drum comercial ce 
lega Brașovul de orașele din 
Țara Românească.

(Agerpres)

să exprime mai proaspăt, mai 
adevărat, și mai naiv — așadar 
cu o candoare ce i se potrivește 
atît de bine acestui gen de mu
zică și cu iradierile de poezie o- 
bligatorii în text — viața cu 
parametrii ei actuali de idealuri, 
înfăptuiri, năzuințe, elanuri.

Toate acestea nu sînt cu pu
tință fără întoarcerea hotărîtă a 
muzicii noastre ușoare, fie și a 
pop-ului și folk-ului, la izvoa
rele emoției. Cîntecul destinat 
tuturor, ascultat în cele i \i- di
verse locuri și împrejur. Wale 
existenței contemporane, trebuie 
să tulbure printr-un complex de 
nuanțe, să nască din sufletul se
cret al creatorului și să fie a- 
dresat sufletului secret al ascul
tătorului. De fapt, muzica u- 
șoară de calitate se iscă întot
deauna dintr-o plenitudine a 
vieții, din bucuria de a trăi, din 
credință și acțiune, din dezamă
girea învinsă și încrederea re- 
dobîndită prin puterile morale. 
De asta se străvede in orice 
melodie izbutită, care are de 
partea ei avantajul duratei, sin
ceritatea, simțirea, combustia li
rică, flacăra interioară a poetu
lui și compozitorului. Căci ni
mic nu e mai emoționant decît 
6ă cînți ceea ce îți trece prin 
Inimă, ceea ce crezi și simți, 
ceea ce te face să trăiești. Sînt 
zile zbuciumate în viața oricui, 
anii prezenți cer de la fiecare 
din noi eforturi deosebite, dar 
sînt și multe împliniri, zile fru
moase, sentimente calde, de 
dragoste, de prietenie, de recu
noștință, de însuflețire, de a- 
mintirea încurajatoare a clipe
lor de trecută fericire, de satis
facție și destindere prelungită.

Dacă muzica ușoară are da
toria de a rămîne o expresie a 
epocii, prin tot ce evoluția lim
bajului artistic i-a adăugat, nu 
înseamnă că trebuie să fie în 
mod servil tributară modei. 
Moda este un fenomen ce se re
petă, vezi revenirea ținutei ves
timentare în diferite perioade 
sau actuala recrudescență a sti
lului secesionist în arta plasti
că 1 Ceea ce nu se repetă însă 
este sufletul unei epoci anumi
te și-al unui loc anumit, cu 
freamătul lor specific, cu efer
vescența maselor Jor de oameni 
In mișcare, cu idealurile ce le 
animă. Cine ar pune la îndoială 
că unul din plămînii prin care 
viata respiră este arta și. 
vastul ei regat înfloritor, muzica 
ușoară — o muzică de care se 
prind, ca scamele, tot felul de 
etichete, spre a-i împrumuta un 
prestigiu de noutate, însă care 
este cu adevărat a noastră, a 
tuturor, doar cît timp este un 
mijloc sincer, simplu și accesi
bil de exprimare a sentimente
lor, a emoțiilor, a gingășiei ce 
sălășluiește în sufletul omenesc.
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Cu toate forjele, printr-o participare susfinutâ

Tovarășa acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu a primit 

delegația oamenilor de știință

AIIIXII.l

SA URGENTAM RECOLTATUL PORUMBULUI
TELEORMAN

Bătălia ultimelor
sute de hectare
Recoltatul porumbului se apro

pie de sfîrșit. In județul Teleor
man, după 40 de zile de cam
panie minuțios organizată, peste 
96 la sută din suprafața cultivată 
cu porumb a fost pusă la adă
post. Succesul se datorează în 
primul rînd ordinii și disciplinei, 
respectării întocmai a graficelor 
de lucru și a orarelor de muncă 
stabilite, hotărîrii cu care au 
acționat cooperatorii sub condu
cerea comandamentelor comu
nale pentru strîngerea și depozi
tarea în cel mai scurt timp a 
recoltei.

— La C.A.P. Măldăeni, ne 
spune Dumitru Vișan, contabilul 
șef al unității, prin participarea 
zi de zi a celor 700 de membri 
cooperatori la recoltat, cele peste 
1 000 ha cultivate cu porumb au 
fost finalizate, realizîndu-se o 
producție cu peste 500 kg la hec
tar mai mare decît era planifi
cat.

Concomitent cu recoltatul, la 
C.A.P. Măldăeni a fost organizat 
și transportul știuleților la baza 
de recepție, asigurîndu-se inte
gral livrările la fondul de stat. 
Mai mult, depășirile substanțiale 
ale producției au permis coope
ratorilor suplimentarea pînă în 
rrezent a acestor livrări cu încă 

-90 de tone. în ziua raidului 
nostru cele 18 camioane efectu
au ultimele transporturi ale re
coltei din cîmp spre baza de re»- 
cepție. Și pentru că la C.A.P. 
Măldăeni bilanțul porumbului 
s-a încheiat, iată și roadele unui 
an de muncă exprimate sintetic 
în producțiile realizate de coope
ratorii care au efectuat în acord 
global toate lucrării^ de întreți
nere la timp și de bună calitate: 
Uinca Cună 8 624 kg plan — 
15 235 kg realizat ; Elena Pancea 

9 074 kg plan — 13 932 kg reali
zat ; Aria Morcov 4 582 kg plan 
— 7 761 kg realizat.

Cu asemenea producții medii 
de peste 4 000 kg_ la ha se mîn- 
dresc și cooperatorii de la C.A.P. 
Balta Sărată. Aici, știuleții cu
leși sînt încărcat! direct în cele

10 autocamioane. 3 tractoare cu 
două remorci și transportați la 
baza volantă de recepție. Expe
riența bazelor volante de recep
ție, în această toamnă cu pro
ducții deosebite în județul Te
leorman, s-a dovedit deosebit de 
utilă prin faptul că distanțele 
de transport au fost substanțial 
reduse, staționările de asemenea. 
Gruparea a cite 2—3 unități co
operatiste apropiate ca și condi
țiile bune de depozitare au per
mis eliminarea pierderilor.

Cele două unități vizitate, a- 
cum la sfîrșit de campanie au 
evidențiat experiența pozitivă 
cîștigată în cultura porumbului 
ceea ce a determinat depășirea 
producțiilor planificate și înche
ierea operativă a recoltatului. 
Urmărirea strictă a fiecărei par
cele, pe fiecare cooperator care 
a lucrat în acord global (C.A.P. 
Măldăeni) .spiritul de echipă și 
întrajutorare ca și efectuarea ia 
termen, de bună calitate a lucră
rilor (C.A.P. Balta Sărată) au 
stat la baza unui bilanț rodnic 
în această toamnă pe cîmpiile 
Teleormanului.

ȘT. DORGOȘAN

, GALATI

Mai multă atenție

folosirea combinelor Gloria a- 
menajate special pentru strînsul 
porumbului. Ieri se recoltau ul
timele suprafețe la C.A.P. Dră- 
gușeni, Matca II. -Slobozia Co- 
nachi și I.A.S. Ivești. Mai sînt 
însă destule unități în care rit
murile obținute în recoltarea și 
livrarea porumbului nu se în
scriu la nivelul posibilităților. 
Deși soluțiile unei mai bune or
ganizări, ale creșterii productivi
tății depind de factori din ca
drul acestor unități. Așa, de pil
dă. la fermele de la Foltești. ale 
I.A.S, Frumușița. organizarea 
muncii nu se face seara, ci di
mineața la orele 7,30. Se pierd 
bineînțeles clipe prețioase de 
lucru. Tot la această fermă se 
risipește timp din lipsa de ope
rativitate în încărcare și expe
dierea autocamioanelor spre ba
zele de recepție. Se impun, de 
asemenea, noi măsuri din partea 
autobazei 7 Tg. Bujor pentru ca 
la I.A.S. Berești conducătorii 
auto care efectuează transportul 
să folosească la întreaga capaci
tate autocamioanele. O intensi
ficare a ritmurilor în recoltarea 
și livrarea porumbului este posi
bilă și ea poate fi obținută prin 
înlăturarea unor asemenea ne
ajunsuri. prin utilizarea la ma
ximum a timpului de muncă, si 
a fiecărei capacități de lucru în 
toate unitățile care nu au în
cheiat încă strînsul, porumbului.

Tulcea — 83 la sută. Din păcate, 
în. raidul întreprins ieri pe o- 
goarele tulcene am consemnat 
și o serie de aspecte negative, 
reflectate de faptul că în unitățile 
consiliilor intercooperatiste Ba- 
badag, Daieni și Valea Nucari- 
lor, procentul realizărilor la 
recoltarea porumbului se situea
ză sub 70 la sută. De asemenea, 
transportul și livrarea porum
bului la bazele de recepție 
face 
bază 
tone 
decît
organizări a folosirii mijloacelor 
de transport. Sînt numeroase 
situațiile în care tractoarele au 
atașată o singură remorcă, cînd, 
de fapt, conform celor stabilite 
de comandamentul județean, se 
impune folosirea a cel puțin 2 
remorci la tractor.

se 
destul de lent. Zilnic, la 
trebuie transportate 4 400 
porumb, cifră neatinsă 
rareori din cauza slabei

P. COMȘA

din Ecuador
în ziua de 7 octombrie, tova

rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, directorul 
neral al Institutului central 
cercetări chimice, a primit 
legația oamenilor de știință 
Ecuador, condusă de prof. 
Acosta Solis, președintele Insti
tutului Ecuadorian de Științe 
Naturale, care întreprinde o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere a participat 
Gonzalo Paredes Crespo, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Ecuadorului la București.

Cu prilejul vizitei la Institu
tul de cercetări chimice din 
București, prof. dr. Acosta Solis 
în numele oamenilor de știință 
ecuadorieni, a arătat. în cuvîn- 
tul său de salut, că Institutul de 
Științe Naturale, care este cel 
mai important for științific și 
cultural din Ecuador, avînd ca 
membri pe cei mai de seamă 
reprezentanți ai cercetării si în- 
vățămîntului superior din aceas
tă țară și din străinătate, este 
deosebit de onorat și se bucură 
că in luna ianuarie 1975 tova
rășa acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu a fost aleasă mem
bru de onoare al Institutului 
Ecuadorian de Științe Naturale. 
Acest fapt, cît și bunele relații 
existente între țările și popoa
rele noastre, creează condiții fa-

ge- 
de 

de- 
din 
dr.

vorabile unei colaborări rodnice 
între oamenii de știință români 
și ecuadorieni.

In timpul discuțiilor au fost 
abordate probleme privind ex
tinderea colaborării dintre Româ
nia și Ecuador in domeniul chi
miei și în alte importante do
menii de activitate ale științei 
și învățămîntului superior, tn 
acest cadru, s-a subliniat că cer
cetătorii din cele două țări pot 
să contribuie la rezolvarea unor 
cercetări pentru explorarea și 
folosirea mai bună a rezervelor 
naturale de materii prime și 
materiale, a produselor agrico
le, silvice și industriale, pentru 
dezvoltarea economică și socială, 
pentru progresul și bunăstarea 
țărilor și popoarelor noastre.

Delegația oamenilor de știință 
ecuadorieni, formată din specia
liști din diferite domenii de ac
tivitate, în timpul șederii în țara 
noastră, a purtat discuții la con
ducerile Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mintului, Ministerului Sănătății 
și Academiilor de Științe și a 
vizitat unități de cercetare și 
dezvoltare tehnologică și insti
tute de învățămînt superior.

Vizita reprezentanților Institu
tului Ecuadorian de Științe Na
turale continuă.

Hărnicie pionierească
(Urmare din pag. I)

transportării
ION CHIRIC

TULCEA

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a trimis președintelui Partidului Revoluționar 
Instituțional din Mexic, PORFIRIO MUNOZ LEDO, și secretarului 
general al Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic, AU
GUSTO GOMEZ VILLANUEVA, următoarea telegramă :

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înaltele funcții de pre
ședinte și, respectiv, secretar general al Partidului Revoluționar 
Instituțional din Mexic, vă adresez cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de succes.

Totodată, îmi exprim convingerea că relațiile prietenești exis
tente între Partidul Comunist Român și Partidul Revoluționar In
stituțional se vor dezvolta în viitor, în interesul întăririi prieteniei 
și colaborării multilaterale dintre România și Mexic, în folosul 
celor două popoare, al luptei pentru pace, colaborare și înțelegere 
între națiuni, pentru o nouă ordine politică și economică interna
țională.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România^ 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Iranului, AMIR 
ABBAS HOVEYDA, următoarea telegramă :

Cu prilejul reînvestirii in funcția de prim-ministru al Iranului, 
am deosebita plăcere să vă adresez călduroase felicitări și cela mai 
sincere urări de succes în îndeplinirea îpaltei misiuni încredințate.

în spiritul convorbirilor și înțelegerilor prilejuite de recenta 
vizită a Excelenței Voastre în România, sînt convins că relațiile 
prietenești româno-iraniene vor continua să se dezvolte pe mul
tiple planuri în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii 91 
colaborării internaționale.

ÎNTÎLNIRE

Ca urmare a măsurilor luate 
în ultimul timp de comandamen
tul județean, de comandamen
tele comunale, viteza medie pla
nificată la recoltarea porumbu
lui este zilnic depășită pe ogoa
rele județului Galați, cu 700— 
800 ha. Bătălia pentru Încheierea 
acestei lucrări cu 5 zile mai de
vreme față de termenul stabilit 
este susținută de numeroase co
operative agricole de producție 
prin inițierea a noi măsuri pen
tru mai buna organizare a mun
cii, pentru folosirea la întreaga 
capacitate a utilajelor. La C.A.P. 
Gănești și Cabadinești. de pildă, 
pe lîngă mobilizarea tuturor for
țelor umane, s-a trecut și la

\

Ritmul de lucru
trebuie intensificat

în județul Tulcea, potrivit pro
gramelor de lucru întocmite, co
operativele agricole de producție 
recoltează zilnic porumbul de pe 
1 252 hectare. Pînă la această 
dată, acțiunea despre care vor
bim a fost Încheiată pe 84 la sută 
din suprafața cultivată. Printre 
C.A.P.-urile care au încheiat re
coltarea porumbului se numără 
cele din Luncavița. Văcăreni, 
Isaccea și Măcin. Mult avansate 
în executarea acestei lucrări sînt 
și unitățile din cadrul consiliilor 
intercooperatiste Nablant, unde 
recoltarea s-a încheiat pe 98 la 
sută din suprafață. Baia — 92 
la sută, Greci — 90 la sută,

deschiderii școlii, activitatea lor 
s-a intensificat : aproape to|i 
pionierii claselor V—VIII de la 
sate au participat la strîngerea 
recoltei.

La toate acestea se adaugă 
munca plină de dăruire desfă
șurată de copii în timpul inun
dațiilor pentru prevenirea sau 
lichidarea urmărilor acestora : 
au construit diguri, au salvat re
colte și bunuri materiale, au 
curățat școlile inundate, au a- 
jutat localnicilor să-și refacă 
casele. Forumul național al pio
nierilor a evidențiat în mod de
osebit pionierii care au săvîrșit 
adevărate fapte de eroism.

Ca să ne dăm seama cit de

largă extindere a căpătat munca 
pionierilor, e bine să ne oprim 
asupra cîtorva acțiuni și rezul
tate mai importante din unele 
județe. La Iași, de pildă, pio
nierii au participat la lucrările 
de extindere a casei pionierilor 
din Iași, au amenajat 10 noi că
suțe în satul de vacanță „Ciric"; 
cei din Hîrlău și-au amenajat un 
sat de vacanță, iar pionierii din 
Pașcani au predat fiecare cite 
3 kg deșeuri de hirtie ; au fost 
confecționate 3 316 planșe di
dactice și 58 jocuri pentru pre
școlari. în județul Sibiu, in 
cadrul acțiunii „Cetățeni ai or
dinii și curățeniei" detașamente
le de pionieri au preluat in în
grijire spațiile verzi, iar parti- 
cipanții la „Asaltul Carpaților"

au marcat 24 trasee turistice eu 
o lungime de 39 km șl au ame
najat peste 100 izvoare. Toate 
acțiunile pionierilor doljeni s-au 
desfășurat sub lozinca „Doljul 
nostru ca o floare" : 55 000 pomi 
fructiferi, 395 000 arbuști diferiți. 
713 000 trandafiri și flori, cură
țirea a 3 200 ha pășuni ș.a. In 
cadrul tradiționalei acțiuni 
„Ștafeta cravatelor roșii" desfă
șurată în județul Constanța, s-a 
continuat plantarea de pomi pe 
marginea șoselelor, în localități 
și în curțile proprii (225 000 ar
bori și arbuști, 65 000 tranda
firi, 8 000 duzi) s-au organizat 
28 de tabere de muncă în ospeție 
și 42 tabere de muncă in 
I.A.S.-uri, s-au colectat 615 tone 
maculatură, 302 tone metale, 21 
tone textile. în județul Vrancea, 
copiii au amenajat 42 răsadnițe 
pentru producerea florilor ; pe
piniere pentru nuci, meri, 
reși și salcîmi. Pionierii
reșului au participat la evacua
rea apei și recondiționarea par
chetului din peste 160 săli dc 
clasă, laboratoare, săli de sport: 
au efectuat 15 000 ore de munca 
patriotică, la recondiționarea 
materialului didactic : au curătat 
4 500 ha pășune, iar cei ai jude
țului Hunedoara au predat 213 
tone deșeuri feroase, 75 tone 
maculatură, 16 tone textile.

Enumerarea, oricît de amplă 
aici, e sumară rată de munca 
pe care o desfășoară copiii tării.

Tovarășii Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprini-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., s-au întîlnit marți 
după-amiază cu delegația P. C. 
din Răunion, formată din Paul 
Vergăs, secretar general al par
tidului, Elie. Hoarau, membru al 
Biroului Politic, secretar, al Co
mitetului Central, secretar ge
neral al Frontului Tineretului 
Autonomist din Reunion, _Clau- 
dette Saint-Marc * - •
Marc, activiști 
care, la invitația 
face o vizită de 
țara noastră.

Întîlnirea. care 
într-o atmosferă 
tenie, a prilejuit 
informații și de 
bleme de interes

PLECÂRI

condusă de Takacs Imre, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Fejer al P.M.S.U., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., va face o 
vizită în schimb de experiență 
în țara noastră.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Constantin 
Matei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

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

RECEPȚIE

ci- 
Mu-

și Jean Saint- 
ai partidului, 

C.C. al P.C.R., 
prietenie in

s-a desfășurat 
de caldă prie- 
un schimb de 
vederi în pro- 
comun.

la Moscova oMarți a plecat 
delegație condusă de Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, 
pentru a participa la lucrările 
celei de-a 29-a ședințe a Co
misiei permanente a C.A.E.R. 
pentru probleme valutar-flnan- 
ciare.

In podgoriile din zona Ște- 
fănești-Leordeni, județul Ar
geș, ritmul ta culesul stru
gurilor crește de la o zi la 
alta. Atît în fermele între
prinderii agricole de stat 
Leordeni cît și în cele ale 
Stațiunii de cercetări vitico
le Ștefănești cantitățile mari 
de struguri recoltate zilnic se 
datoresc într-o bună măsură 
activității elevilor în vii. La 
I.A.S. Leordeni. de pildă. în 
fiecare dimineață sînt pre
zenți aproape 400 de elevi ai 
Liceului agricol din Curtea 
de Argeș, iar la Stațiunea de 
cercetări viticole peste 3 000 
de elevi din municipiul Pi
tești. ..An de an elevii gru
purilor școlare de petrol, ai 
întreprinderilor de autoturis
me și motoare electrice, pre
cum și ai Liceului „Zinca Go- 
lescu" și Liceul nr. 4 - sînt 
ajutoarele noastre de nă
dejde — ne spune tovarășul 
ing. Ion Sefcec. director cu 
producția în cadrul stațiunii 
de cercetări. Tot ei au exe
cutat în vară și celelalte lu
crări cum ar fi copilitul, le
gatul etc., iar acum la cules,

mii de elevi argeșeni

• ÎN LOCALITATEA VEST- 
GERMANA NEUNKIRCHEN s-a 
desfășurat un turneu internați
onal de sabie, la care au parti
cipat scrimerl din Anglia, 
Austria, Elveția, Franța. Repu
blica Arabă Egipt, S.U.A. și 
R.F. Germania. La această com
petiție. România a fost repre
zentată de formația clubului 
Steaua.

Proba pe echipe s-a încheiat 
cu victoria formației Steaua, care 
a întrecut în finală cu 21—4 se
lecționata orașului Neunkirchen.

Turneul individual a fost cîști- 
gat de sportivul român Ioan Pop, 
care a totalizat 4 victorii, urmat 
de vest-germanul Walter Con
vents și Dan Irimiciuc ambii cu 
cite 3 victorii.

• IN SALA SPORTURILOR 
de la Floreasca va avea loc joi, 
întîlnirea internațională de box 
dintre echipele de tineret aie 
orașelor București și Belgrad. 
Amatorii sportului cu mănuși 
vor putea urmări din echipa 
noastră pe tinerele speranțe I. 
Berindei. D. Mateescu, P. Chi
tara, Marin Nicolae și FL 
Ciocoiu.

★
O delegație a Ministerului 

Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. condusă de Traian Du- 
daș, ministru, a plecat marți di
mineața în Mexic pentru a par
ticipa la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres mondial de 
drumuri, precum și în vederea 
încheierii unui acord între 
România și Mexic privind 
transporturile maritime.

SOSIRE
Marți a sosit la București o

delegație de activiști ai P.M.S.U,

Cu ocazia celei de-a 26-a ani
versări a întemeierii Republi
cii Democrate Germane, amba
sadorul acestei țări la ~ 
rești. dr. Hans Voss, a 
marți, o recepție.

Au participat tovarășii Ste
fan Voitec, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 
siliului de Stat, Iosif 
membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. 
P.C.R., Mihai Marinescu, vicc- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germa
nă. Aneta Spornic, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
Neculai Agachi șl Nicolae 
Mănescu, miniștri, general-colo
nel Ion Coman. prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Con
stantin Oanoea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații de masă, 
reprezentanți ai vieții culturale 
$i științifice, generali $i ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

★
Cu prilejul celei de-a XXVI-a 

aniversări a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Hans Voss, a rostit, marți 
seara, o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

Bucu- 
oferit,

Con- 
Uglar, 
Politic 

al

pe cit posibil le-am reparti
zat aceleași parcele. Dove
dind hărnicie și pricepere ei 
reușesc să recolteze zilnic 26 
de vagoane de struguri".

Sîntem la ferma nr. 2 Mar
eea. Cei peste 150 de elevi ai 
Liceului real-umanist nr. 4 
Pitești erau în pauza de 
masă. Organizîndu-?i bine 
munca ei reușiseră ca pină la 
ora sosirii noastre să recolte
ze mari caniităfi, fiecare elev 
depășind cite 50 kg de stru
guri strînși. Printre cei maf 
harnici se numără Carmen 
Lalu, Luminița Vălimărea- 
nu, Maria Tudose, Valeria 
Dumitrașcu, Carmen Sîrbu, 
Felicia Roșu și multi alții. 
„Pină la sfirșitul zilei de 
muncă culegem aproape 200 
kg struguri — ne spunea ele
va Carmen Lalu. De fapt, am 
mai atins cifra amintită de
oarece noi servim masa de 
prînz. aici.'in vie. Așa că ce
le 2—3 ore care se pierdeau 
cu servitul mesei in 
le-am redus la o oră".

Cele 163 de hectare 
fermei Golească erau impîn- 
zite de elevele Liceului „Zin-

oraș

ale

ca Golescu". Alături de pro
fesorii Cecilia Petrescu, An
gela Breazu, Viorica Rotă- 
reasa, Gheorghe Nițescu, e- 
levele Luminița Bărbulescu. 
Veronica Alexe, Miliaela Ra
du. Emilia Ușurelu, Clara 
Diaconescu. Emilia Ioneseu 
ca și multe altele, trimit zil
nic spre centrul de vinîfica- 
ție cite 30 000 kg struguri. 
Despre felul cum știu să 
muncească, șeful fermei ing. 
Constantin Stoian are numai 
cuvinte de laudă. Cuvinte a- 
dresate de conducerea sta
țiunii și celor 150 de elevi ai 
Grupului școlar nr. 2 Colibașl 
care, înfr-un timp record, au 
reușit să siringă recolta de 
struguri de pe suprafața de 
20 de hectare. După cum 
am aflat de la șefii de ferme, 
datorită hărniciei de care dau 
dovadă cei peste 3 000 de e- 
levl prezenți in podgoria 
Ștefănești, în mai puțin de 
o săptămînă vor încheia cu
lesul strugurilor de pe întrea
ga suprafață de 1 000 de hec
tare plantată cu viță de vie.

• A ÎNCEPUT TURNEUL zo
nal feminin de șah de la Karlovy 
Vary, la care participă 18 ma
estre din 13 țări. În runda inau
gurală, Elisabeta Polihroniade a 
ciștigat la Haar (Danemarca), 
iar Gertrude Baumstark a în
trerupt cu avantaj pozițional 
partida cu Georgieva (Bulgaria). 
Alte rezultate: Eretova — Dah- 
lin 1—0 ; Jurczinska — Kriszan 
1—0.

• PE STADIONUL GIULEȘTI 
din Capitală se va disputa as
tăzi meciul internațional amical 
de fotbal dintre echipa Rapid 
București și formația Widzew 
Lodz, care activează în prima 
divizie a campionatului polonez. 
Partida va începe la ora 16.00.

în etapa de duminică. Widzew 
Lodz a terminat la egalitate 
(1—1) jocul susținut pe teren 
propriu cu formația Lech Poz
nan.

OV. MARIAN

• ASTAZI LA DUISBURG, se 
întîlnesc într-un meci interna
țional amical selecționatele se
cunde de fotbal ale R.F. Germa
nia și României. Jocul va începe 
la ora 20.30 (ora Bucureștiului). 
Din lotul echipei române fac 
parte, printre alții. Iorgulescu. 
Mateescu, M. Răducanu și 
Roznai.

CONCEDII SI EXCURSII
în lunile octombrie și noiembrie

PRIN OFICIILE JUDEȚENE 

DE TURISM
O formulă Ideală pentru petrecerea concediului dv. în a- 

ceastâ perioada a anului, v-o oferă OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM, ca‘re vâ pun la dispoziție locuri pentru odihnă sau 
cura balneara la tarife reduse in hoteluri și vile încălzite din 
stațiuni balneoclimatice.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere eu 50% la 
transportul pe C.F.R. sau I.T.A.

Tot prin OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM puteți participa 
la diverse tipuri de excursii pentru vizitarea celor mal intere
sante obiective turistice și zone pitorești din raza fiecărui 
județ sau din restul țării.

Procurarea biletelor șl înscrierea în excursii se face la se
diile și filialele tuturor OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM.

PUBLITURISM

(Urmare din pag. I)

fost Marin Vasile. 23 ani, str. 
Lujerului nr. 3, Gheorghe Tra
ian, 20 ani, str. Dobroteasa nr. 
16. Toader Ilie, 19 ani. str. Mîn- 
tuleasa nr. 14, Boiangiu Ștefan, 
Sandu Oprea. Rafailă Mihai, 
Nițu Cristian, Crișan Florea. Dar 
miine vor apărea alții, iar ci
nematografele vor fi poluate cu 
astfel de întristătoare specimene 
care negociază timpul liber al 
celor ce muncesc, al celor ce vin. 
cu unul sau două mijloace de 
transport, o cale lungă, din Ti
tan, Pantelimon sau Berceni ca 
să vadă, după-amiaza sau seara 
un film în centru. Edilii Capita
lei, studiind realist aceste aspec
te ar trebui să înzestreze car
tierele moderne cu spațiile cul
turale atît de necesare !

...în „Cafeneaua turcească" „ca 
la Sybaris44, tînăra blondă, Zizi 
Tătaru de 21 de ani, „ochi alu
necoși și inimă zburdalnică", șa- 
de cu suratele de aceeași vîrstă, 
de aceeași profesie „f.o." (fără 
ocupație), constituite în interpre
te de roluri false în scene sen
timentale, „previzibile" în zațul 
de cafea... N-au cunoscut zorile 
de dimineață și verificarea tim
pului pe cadranul de ceas, cu 
minutul ; nu cunosc munca, nici 
greutățile, nici demnitatea !

Apel prin stație ! Dispecerul 
ne îndreaptă la „Dunărea" unde 
Diaconu Mic Marin Ion, venit 
din Roșiorii de Vede „produce" 
scandal și pagube. Atît a produs 
în viața lui Mic Marin Ion Dia
conu. pagube și scandaluri ! în 
30 de minute aflăm tot activul 
vieții sale : 2 ani condamnări

pentru speculă. 1,6 ani condam
nări pentru furt, 2,6 ani condam
nări pentru furt din avutul ob
ștesc, 1 an condamnare pentru 
furt din avut obștesc. 4 ani 
condamnări pentru furt din avu
tul obștesc, 4 ani condamnări 
pentru furt din avutul obștesc. 
4 ani condamnări pentru furt din 
avutul obștesc. (Nu, nu este o 
greșeală, nu e o „repetiție tipo-

— Nimic, nu mă primesc aca
să de doi ani, am tată vitreg, 
tatăl bun — nu-i știu adresa, 
dorm prin subsoluri în Berceni.

— Azi ai mîncat ?
— N-am mîncat. că n-am fu

rat nimic, de-o săptămînă. nu 
s-a putut ! Un ghiveci la „Rapid“ 
am mincat. aseară !

— Nu îți este dor de fratele 
cel mic ?

Personaje obscure
cu gesturi de nălucă

grafică !“) și alți 2 ani condam
nări pentru vagabondaj.

Circa 7 de miliție. Convorbire 
cu un minor, Dumitrescu Nicplae, 
13 ani, str. Alex. Bălășescu nr. 
9. Părinți : tata măcelar, mama . 
șefă de spații verzi. Doi copii, 
el, cel mare ; a părăsit școala și 
fură din buzunare, deschide cu 
„iarba fiarelor" gentile.

— Care a fost cea mai mare 
spargere ?

— 4 600, în primăvară, din- 
tr-o geantă ; am împărțit în trei, 
cu Ierusalim Anghel și Garcea 
Radu.

— Ce-ai făcut cu banii ?
— M-am îmbrăcat, m-am di

strat !
— Părinții ce-ap zis cînd te-au 

văzut „distrat" și cu haine noi ?

începe să plîngă. Minorul se 
află în grija miliției. familia 
„puiului de cuc“ a rămas ne- 
păsătoare, indiferentă la ape
luri. Măcelarul nu își asumă 
decît obligațiile de soț, nu și 
îndatoririle de părinte, nici cel 
puțin de tată vitreg. Iar mama...

Nu sînt legi aspre pentru a 
pedepsi cum se cuvine astfel 
de părinți. Legiutorul nu și-a 
închipuit că și astfel de părinți 
pot fi !

...Zarvă la Cramă. Cînd a fost 
aici liniște ? Dar astă seară pe
trece oierul Gheorghe Machidon, 
venit la oraș cu 400 de oi ce le 
paște pe Șoseaua Olteniței. Afa
ră. la trotuar îl așteaptă o Voi- 
gă neagră, „oaia" sa cea mai 
dragă. De fapt „ciobanul44 este

cioban de mîntuială numai la 
mașini se pricepe, iar oile le 
pasc alții ! Pentru el fluierul 
este un „lemn uscat", iar bala
dele... sînt pe discuri și se mai 
cîntă și-n cîrciumi. la comandă ! 
într-o noapte bea sarea oilor 
pe-un an, oierul Machidon, dar 
își completează buzunarele cu 
sumele ciștigate pe „sădiile" din 
piață... După mercurial. 24 lei 
kg de caș. îi dă mîna oierului 
să facă chefuri ! Are ce mulge ! 
Oile pe care le pasc alții !

...Ieșind legănat din ..Carul cu 
bere“ — tinerii Mihai Gavriluță, 
Marcel Zaharia. Ion Crețu. veni ti 
din județul Botoșani, ne întreabă 
de berăria „Gambrinus". Sînt 
de trei zile în Capitală (veniți 
după muncă și locuri do muncă 
au găsit, la I.T.B.. cursuri de 
calificare șoferi getax) au și 
încemit o vastă ..documentare 
bahică44. Iată ce face băiatul 
dumneavoastră ..pe la oraș“ nea 
Vasile Crețu din Darabani ?

...Zorile dimineții și oamenii 
din schimbul I de muncă alungă 
toate aceste personaje cu chipuri 
de nălucă ; orașul se trezește la 
o altă realitate, la o altă viață, 
viața cea adevărată, tonică, teri
fiantă ca frigul dimineții. ..Cu
rățenia orașului trece cu tulum
ba peste urmele pașilor acestor 
vedenii care au rătăcit prin 
noapte. Răsare soarele. „Păsările 
de noapte44 s-au retras la cuiburi 
să zacă cît va fi lumină prin 
unghere umede și întunecoase. 
Pe străzi apar senine chipuri de 
oameni. Frumoase ar fi nopțile 
orașului fără aceste năluci !

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 8

„ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE" ANUNȚĂ

DESCHIDEREA URMĂTOARELOR CURSURI

Șl ACTIVITĂȚI PERMANENTE
• DACTILOGRAFIE - SECRETARIAT, cu durata de 15 

zile, o lună și două luni (METODA DUPLOYEN). Cursurile 
încap la data înscrierii.

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

club) ;
e PIAN Șl VIOARA;
• Inițiere în JAZZ ;

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

• In vederea completării formațiilor și cercurilor artistice 
de amatori se organizează concursuri de selecție pentru : 
DANSURI POPULARE Șl MODERNE, GRUPURILE VOCALE 
DE CANTO CLASIC Șl FOLCLORIC, TEATRU, BRIGADA AR
TISTICA. GRUP FOLK, INSTRUMENTIȘTI Șl SOLIȘTI VOCALI 
DE MUZICĂ 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. 67 14 70.



VIZITĂ DE PRIETENIE
ÎN R. P. D COREEANĂ tineretul lumii

Dezbaterile din Adunarea
Generală a 0.N.U

Delegația
P.C.R. în Belgia

în ședința plenară a Adunării 
Generale a O.N.U. a luat cuvîn- 
tul, joi după-amiază, șeful sta
tului cambodgian, prințul Noro
dom Sianuk, care, după ce a 
făcut o trecere în revistă a efor
turilor pentru reconstrucția ță
rii sale și înlăturarea distruge
rilor imense provocate de răz
boiul de agresiune, a subliniat

Cheltuieli
neraționale

Comitetul pentru problemele 
administrative și bugetare al 
Adunării Generale a O.N.U. dez
bate în prezent Proiectul de bu
get al organizației pentru 
1976—1977 care prevede cheltu
ieli în valoare de 737 milioane 
de dolari.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, reprezentantul țării 
noastre, I. Gorița, a criticat po
litica secretariatului O.N.U. de 
a majora anual cheltuielile care, 
în exercițiul financiar următor, 
sînt cu 20 la. sută mai mari de- 
cît în cel actual, fără însă ca 
acest spor să reflecte, în mod 
corespunzător, dezvoltarea acti
vităților în domenii prioritare.

Pentru reglementarea acestei 
situații și asigurarea unui bu
get echilibrat, corespunzător ne
cesităților reale ale țărilor 
membre, reprezentantul Româ
niei a declarat că se impune o 
mai rațională planificare, a chel
tuielilor, realizarea de economii, 
reducerea cheltuielilor adminis
trative, redistribuirea resurselor 
în funcție de prioritatea progra
melor, înlocuirea unor acțiuni 
în curs — de o însemnătate re
dusă — cu acțiuni noi, mai im
portante etc.

în încheiere, delegatul român, 
a evidențiat necesitatea ca exa
minarea problemei restructură
rii sectoarelor economice și so
ciale ale sistemului O.N.U, — 
ce urmează să fie făcută în cu- 
rînd de un comitet special — 
să aibă in vedere propuneri și 
măsuri de natură să contribuie 
la întărirea rolului O.N.U. și 
creșterea eficacității sale în re
zolvarea problemelor Vnajore ale 
omenirii, la instaurarea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale.

că poporul cambodgian își va 
apăra întotdeauna independența. 
Cambodgia continuă să acorde 
o mare importanță cooperării cu 
țările vecine, cu statele neali
niate și cu acele țări care au 
sprijinit-o în lupta pentru eli
berare. Cambodgia, a relevat in 
continuare vorbitorul, va rămî- 
ne o țară neutră și nealiniată, 
nu se va alătura nici unui bloc 
militar și nu4va stabili nici un 
fel de alianțe militare. în ace
lași timp, Cambodgia nu va per
mite construirea de baze milita
re pe teritoriul său și nici nu 
va accepta forțe militare navale 
în apele sale teritoriale.

Ministrul afacerilor externe al 
Mozambicului. Joaquim Chis- 
sano, referindu-se la prioritățile 
guvernului țării sale, stabilite 
după recenta dobîndire a inde
pendenței și începerea bătăliei 
pentru reconstrucție și dezvol
tare, a subliniat imperativul des
ființării aparatului de stat co
lonialist și al înlocuirii sale cu 
un aparat de stat nou. Acesta va 
trebui să servească intereselor 
maselor, să pună capăt actualei 
situații, în care 90 la sută din 
populație este analfabetă și exis
tă numai un medic la 1 milion, 
de locuitori.

La jindul său, ministrul de ex
terne al Senegalului, Assane 
Seek, s-a pronunțat pentru re
tragerea tuturor trupelor străi
ne aflate în Coreea de Sud sub 
drapelul Națiunilor Unite, pen
tru crearea condițiilor unificării 
pașnice și independente a Co
reei.

Ministrul afacerilor externe al 
Somaliei, Omar Arteh Ghalib, 
s-a pronunțat, în intervenția sa, 
în favoarea creării de zone. de- 
nuclearizate în diverse părți ale 
lumii și a declarării Oceanului 
Indian drept zonă a păcii.

A urmat la cuvînt ministrul 
afacerilor externe al Columbiei, 
Indalecio Llevano, care a de
clarat că . .
mondiale a funcționat necores
punzător încă de la constituirea 
sa. ca urmare a impunerii drep
tului celui mai puternic. în fe
lul acesta un număr redus de 
state au fost privilegiate în timp 
ce unor zone vaste ale Pămîn- 
tului li s-a interzis accesul la 
progresul economic și social. A 
sosit de mult timpul redresării 
situației, prin edificarea unei 
noi ordini economice internațio
nale, a spus, în încheiere, mi
nistrul de externe columbian.

în continuarea vizitei pe care 
o întreprinde în Belgia, la in
vitația Partidului Socialist Bel
gian, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. a vizitat grupul 
industrial Sidmar, specializat 
în producția de oțeluri plate, 
precum și unele obiective so
ciale și culturale din regiunea 
Gând.

Cu prilejul vizitei delegației 
P.C.R., Dimitrie Stănescu, în
sărcinat cu Afaceri a.i. al Româ
niei la Bruxelles, a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Au participat Willy Claes, 
președinte al Partidului Socia
list Belgian, G. Krevelt, secretar 
național, și' A. Legnard, secre
tar național adjunct ai P.S.B., 
Louis Van Geyt, președintele 
Partidului Comunist din Belgia, 
și Albert de Coninck, secretar 
național al P.C.B., precum și alți 
membri ai Birourilor politice 
naționale ale celor două partide, 
activiști de partid, senatori și 
deputați socialiști și comuniști.

La 7 octombrie a sosit la Phe
nian tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, care, la invitația conducerii 
de partid și de stat a R. P. D. 
Coreene, face o vizită de prie
tenie în această țară.

Pe aeroportul internațional 
Sunan, împodobit cu portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, oaspetele ro
mân a fost salutat de tovarășii 
Kim Dong Ghiu, membru al 
Comitetului Politic, secretar al

C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al R.P.D. 
Coreene, Ryu Jang Sik, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.C., 
Zăn Ciun Ki, vicepremier 
Consiliului Administrativ 
R.P.D.C., Kang Jin Tae, ' 
premier al Consiliului Adminis
trativ. Hă Dam, vicepremier al 
Consiliului Administrativ și mi
nistru al afacerilor externe al 
R.P.D.C.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Phenian, Dumitru 
Popa, și membri ai ambasadei.

• ai 
al 

vice-

mecanismul pieței

Continuă protestele împotriva 
executării tinerilor militanți

progresiști spanioli
în diferite țări ale lumii con-, 

tinuă protestele împotriva exe
cutării de către autoritățile 
franchiste a celor cinci tineri 
militanți progresiști din Spania.

Luni seara, miniștrii de exter
ne ai țărilor Pieței comune au 
hotarît, la Luxemburg, ca nego
cierile cu Spania în vederea în
cheierii unui acord de liber 
schimb să fie suspendate. Pre
ședintele în exercițiu al Consi
liului ministerial al C.E.E., mi
nistrul de externe al Italiei, Ma
riano Rumor, a declarat că, în 
urma executării celor cinci mi- 
litanți spanioli, reluarea nego
cierilor cu regimul de la Ma
drid nu este posibilă. într-o de
clarație adoptata de miniștrii de 
externe ai țărilor din Piața co
mună se arată că executarea 
celor cinci militanți reprezintă 
o violare a principiilor dreptu
lui și a fost făcută în condițiile 
nesocotirii apelurilor opiniei pu
blice internaționale.

Georges Spenale, președintele 
Parlamentului vest-european, a 
cerut organelor conducătoare ale 
C.E.E. să înghețe relațiile cu 
Spania, pînă cind în această 
țară nu vor fi restabilite liber
tatea și democrația.

La Toronto (Canada) a avut 
loc un mare miting de masă, în 
cadrul căruia participanții au 
condamnat acțiunile represive 
ale regimului franchist și și-au 
exprimat solidaritatea cu lupta 
forțelor progresiste spaniole îm
potriva dictaturii. Un miting 
popular a fost organizat, de a- 
semenea, luni seara, în Parcul 
Central din Havana, cu partici
parea a peste 5 000 de persoane 
reprezentând toate organizațiile 
de masă din Cuba.

Partidul de Stînga — Comu
niștii din Suedia a dat publici
tății o declarație în care se ex
primă solidaritatea cu lupta po
porului spaniol pentru libertate 
și democrație. Principalele cen
trale sindicale suedeze au pu
blicat, de asemenea, declarații 
în care își exprimă solidaritatea 
cu lupta poporului spaniol.

într-o declarație publicată la 
Helsinki, sindicatul lucrătorilor 
metalurgiști — cea mai mare or
ganizație sindicală din. țară — a

cerut guvernului să întreprindă 
măguri concrete pe planul rela
țiilor cu Spania în semn de pro
test față de executarea celor 
cinci militanti.

Un mare număr de adminis
trații locale și organizații obștești 
din. Italia au cerut guvernului 
să întreprindă măsuri concrete 
pentru reducerea relațiilor cu 
regimul franchis-t, în scopul izo
lării acestuia.

Docherii din portul britanic 
Huli continuă să boicoteze 
transportul de mărfuri către 
Spania. Ca urmare a acțiunii 
docherilor, au fost boicotate 
peste 1 000 de tone mărfuri ce 
urmau să fie expediate în Spa
nia. Acțiunea docherilor din 
Hull a fost declarată în urmă cu 
o săptămînă în semn de protest 
împotriva executării celor cinci 
militanți spanioli.

BELGRAD

CONVORBIRI ROMANO-IUGOSLAVE
Tovarășul Cornel Burtică, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., aflat într-o vizită de pri
etenie in Iugoslavia, a avut 
marți convorbiri, la Prezidiul 
C.C. al U.C.I., cu tovarășul Todo 
Kurtovici, secretar în Comitetul 
Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I. Au luat parte I. Hadjici 
și M. Terjan, șefi de secții la 
C.C. al U.C.I., Milan Rakas, di
rectorul ziarului „Komunist“, și 
Pero Ivacici, directorul agenției 
Taniug.

A fost prezent ambasadorul 
român la Belgrad, Virgil Cazacu.

într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, s-a efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu colabo
rarea dintre cele două partide

în domeniile propagandei, ști
ințelor sociale, culturii și presei, 

în aceeași zi, tovarășul Cor
nel Burtică a avut convorbiri cu 
Iosip Vrhovec, președintele Co
misiei Prezidiului C.C. al U.C.I. 
pentru activitatea ideologică în 
Uniunea Comuniștilor și proble
mele ideologice, ale învățămîn- 
tului, științei și culturii, și cu 
Trpe Iakovlevski, membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele Comitetului pentru 
Știință și Cultură, și a fost oas
pete al editurii și ziarului „Ko- 
munist*.

Pentru instaurarea unei
noi ordini economice

și politice internaționale
Tn discursul pronunțat cu pri

lejul inaugurării oficiale a lu
crărilor „Conferinței internațio
nale privind administrarea asi
gurărilor sociale din sectorul 
public*. Ia care participă repre
zentanți a 73 de țări, președintele -- • • • - • — •
verria, 
tatea 
ordini 
internaționale. ..Cit timp în eco
nomia internațională nu vor fi 
operate reajustările necesare 
pentru a fi realizate o mai mare 
solidaritate și dreptate socială 
în lume, pericolul unei confla
grații va plana asupra omenirii* 
— a spus el. menționind câ, în 
prezent, sînt cheltuite sume 
uriașe pentru înarmare. în timp 
ce majoritatea populației din 
peste o sută de țări în curs 
de dezvoltare nu dispune de mij
loacele necesare existenței. Sa 
cere o acțiune solidară a state
lor în curs de dezvoltare — a 
arătat președintele mexican — 
pentru a consolida cuceririle ob
ținute în lupta pentru apărarea 
drepturilor lor politice și econo- 
mioe.

Mexicului, Luis 
a evidențiat 

instituirii unei 
economice și

Eche- 
necesi- 

noi 
politice

dominație imperialistă, pentru 
apărarea independenței, libertă
ții. suveranității și dreptului po
poarelor de a dispune de bogă
țiile lor naturale, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale pe baza respectului 
suveranității naționale, egalității 
în drepturi și avantajului reci
proc.

• DELEGAȚIA Consiliului 
popular județean Iași, coriUusă 
de tovarășul Ion Iliescu, pre
ședintele consiliului, care între
prinde o vizită în Italia, s-a în- 
tîlnit cu vicepreședintele Con
siliului regional Umbria, Setti- 
mio Gambuli, precum și cu con
ducerile comitetelor regionale 
ale partidelor comunist și so
cialist. Delegația a avut, de a- 
semenea, o întîlnire la Perugia 
cu primarul orașului, Giovanni 
Perari, și cu ceilalți membri ai 
administrației comunale, precum 
și cu membri ai secțiunii Parti
dului Comunist Italian din lo
calitate.

Dificultăți la început de an
școlar in Franța

★
Din partea țării noastre, la 

inaugurarea lucrărilor Conferin
ței a participat ambasadorul 
României în Mexic, Dumitru C. 
Mihail.

Comunicatul comun vietname- 
zo-iugoslav dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre de
legațiile conduse de Fam Van 
Dong, prim-ministru al guver
nului R. D. Vietnam, și Gemal 
Biedici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I., sub
liniază satisfacția față de rezul
tatele colaborării bilaterale, pre
cum și dorința ambelor părți de 
a extinde. pe multiple planuri, 
relațiile dintre cele două țări 
și popoare. Pe de altă parte, se 
relevă în comunicat succesele 
importante înregistrate în lupta 
pentru pace, independentă națio
nală, democrație și socialism. în 
context, este subliniat rolul ță
rilor nealiniate în lupta împo
triva politicii de agresiune și

R.P.D. COREEANA — In laboratorul de fizica al Școlii secundara 
superioara Anhok din Phenian

DATORIILE NEW YORKULUI...

Autoritățile franchiste re
curg la noi măsuri poliție
nești pentru a încerca să stă
vilească lupta forțelor demo
cratice din țară împotriva 
dictaturii, pentru restabilirea 
drepturilor si libertăților de
mocratice în Spania. Subuni
tăți ale poliției franchiste au 
ocupat orășelul studențesc al 
Universității din Madrid, un
de tineretul universitar a or
ganizat o serie de mitinguri 
și demonstrații pentru a-și 
exprima protestul față de e- 
xecutarea arbitrară de către 
autoritățile franchiste a celor 
cinci militanți spanioli. In 
centrul universitar din capi
tală, acțiunile de protest au 
cunoscut o intensitate deose
bită, întrucii unul din cei 
cinci tineri patrioti executați. 
Luis Sanchcz Bravo, era stu
dent la Facultatea de fizică 
a Universității madrilene.

a VICTIME ALE AUTOMOBILULUI. Automobilul ucide în fie
care an 14 000 de francezi și rănește peste 300 000, se relevă in- 

s-tt-o statistică publicată de ziarul „Le Monde". In scopul di
minuării numărului victimelor automobilului, Comitetul fran
cez de acțiune pentru securitatea persoanelor care circulă pe 
căile rutiere a propus aplicarea de urgență a următoarelor mă
suri: reducerea vitezei la 110 km pe oră pe autostrăzi, la **~ ’— 
pe oră pe drumurile obișnuite și la 50 km pe oră în 
tăți; introducerea obligatorie a centurilor de siguranță; 
sificarea măsurilor de control și a sancțiunilor, precum 
stituirea unui control tehnic periodic al autovehiculelor _ __
ENORM NOR DE ALCOOL a fost descoperit de astronomi în 
Calea Laptelui. După cum se afirmă în „Astrophysical Journal", 
el conține mai mult alcool decit a produs umanitatea de la 
începutul istoriei. Conform opiniei profesorului Eric Herbst, as- 
trochimiști de la „College William and Mary" din Virginia, no
rul de alcool se găsește la 30 mii ani-lumină distanță de Pă- 
mînt și lungimea sa este de aproximativ 10 ani-lumină. Volu
mul total de alcool, dacă el ar fi lichefiat și distilat la 100 
trade ar fi de... 10 milioane miliarde km. cubi • 75 DE ANI 
NTB-UN „FRIGIDER NATURAL-. Exploratorii sovietici ai Arc

ticii au găsit pe peninsula Taimîr un depozit de alimente al 
primei expediții polare a Academiei de Științe a Rusiei, con
dusă de geograful E. Toi. Depozitul a fost amenajat în anul 
1900 la adîncimea de un metru într-un strat de glaciație eternă. 
Cercetind produsele găsite, mare a fost mirarea oamenilor de 
știință cînd au constatat că o cașă din crupe de ovăz, prepa
rată cu aproape 75 de ani în urmă, nu se deosebea cu nimic 
de una proaspăt fiartă! • EVERESTUL NU ESTE CEL MAI 
Înalt MUNTE DE PE PAMÎNT dacă înălțimea sa este mă
surată din centrul Pămîntului. Constatarea aparține unor sa- 
vanți din S.U.A. Ei au calculat că vîrful Kimborazo din Munții 
Anzi (Ecuador) are o înălțime geoidală cu 2,51 metri mai mare 
decit vîrful Everest. înălțimea geoidală se raportează la o su
prafață ipotetică de referință care este obținută prin nivela
rea globului, adică prin umplerea văilor cu volumul munți
lor și dealurilor. Ea reprezintă o cale diferită de a măsura 
adîncimile și înălțimile topografice în funcție de distanța lor 
față de centrul Pămîntului • RECUPERAREA EFLUENTILOR 
DE LA UZINELE DE SODA. Cercetătorii de la Institutul de 
Chimie al Universității din Torun au terminat recent cu suc
ces încercarea unei noi tehnici de tratare a efluenților prove- 
niți de la uzinele de sodă. Ea permite recuperarea clorurii de 
sodiu și a clorului din aceste ape fără a necesita folosirea cal
ciului. Aplicarea noii tehnici reduce considerabil nocivitatea 
pentru mediul înconjurător a efluenților de la uzinele de sodă 
• CĂȘTI FARA FIRE. Un dispozitiv interesant a fost inventat 
de inginerii vest-germani pentru transmisia fără fir a sunete
lor de la televizor la cască. în televizor se introduce un emi
țător de raze infraroșii. Razele invizibile, modelate de sem
nale luminoase, sînt recepționate în cască și transformate din 
nou în sunete • 
declarațiilor unor 
taifunul „Cora" 
chijo se ridică la 
fiind cu o viteză____T ______ ___ - ___  --- -
rea completă a 220 de case și avarierea parțială a altor 922. 
Drumurile au fost, de asemenea, deteriorate în 42 puncte. Au 
fost rănite 51 persoane • REZERVELE MONDIALE , DE CĂR
BUNE vor dura încă 370 de ani, se arată într-un studiu întoc
mit de Institutul internațional pentru analizarea sistemelor apli
cate. Totalul rezervelor mondiale de cărbune a fost estimat la 
1 025 000 milioane tone, rezervele Marii Britanii durînd încă 30 
de ani, iar ale restului Europei — 50 de ani.

80 km 
locali- 
inten- 
și in- 
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Primarul orașului 
New York, Abraham 
Beame, a cerut luni 
participanților la 
Convenția anuală a 
Asociației bancheri
lor americani să u- 
zeze de întreaga lor 
influență pentru a 
convinge Adminis
trația asupra nece
sității unei interven
ții și a 
la nivel 
sprijinul 
lității
pentru depășirea se-

unui ajutor 
federal în 

municipa- 
newyorkeze

rioaselor dificultăți 
financiare.

La Washington, 
însă, purtătorul de 
cuvînt prezidențial, 
Ronald Nessen, a 
declarat că, din ra
țiuni legale, pre
ședintele Ford se o- 
pune unui asemenea 
plan. „Președintele 
consideră nedrept, a 
declarat Nessen, ca 
banii contribuabili
lor să fie folosiți 
pentru repararea de
fecțiunilor provocate

administraro 
necorespun- 

a New Yor-

de o 
fiscală 
zătoare 
kului*.

Pe de altă parte, 
se relatează că pri
marul Abraham Bea
rn e intenționează să 
lanseze un nou pro
gram de înghețare a 
salariilor pentru toți 
lucrătorii din oraș, 
ca și a noilor tran
zacții de capital, in 
vederea acoperirii în 
următorii trei ani a 
deficitului bugetar de 
800 milioane dolari.

PAGUBELE TAIFUNULUI ,.CORA“. Potrivit 
oficialități japoneze pagubele provocate de 
locuințelor și recoltelor din Insula Ha- 
13,3 milioane dolari. Vîntul puternic — su- 

de 132 mile pe oră — a provocat distruge-

Niciodată în Franța 
n-a mai fost organi
zată o manifestație a- 
tît de amplă pentru 
dreptul la muncă și Ia 
profesie al tinerilor. 
Astfel caracterizează o 
parte dinx presa fran
ceză marea demonstra
ție care s-a desfășu
rat sîmbătă seara 
Paris sub deviza 
ncretul vrea să 
iască*. Tiiierii 
dreptul la muncă și la 
profesie, acțiune de 
protest față de crește
rea alarmantă a nu
mărului de tineri ce 
nu pot găsi un loc de 
muncă. Printre zecile 
de mii de tineri sosiți 
din toate regiunile 
Franței, alături de 
muncitori și agricul
tori, se aflau și 
meroși studenți, 
fesori și elevi.

Statisticile apreciază 
că nicicind, in ultimii 
patruzeci de ani, nu
mărul șomerilor n-a 
fost atît de ridicat. 
Fenomenul este cu atît 
mai îngrijorător cu cit 
dintre cei ce-și cau
tă o slujbă aproa
pe jumătate — apro
ximativ 
au mai 
de ani. Deși contestata 
de oficialități — după 
care în august 1975 
ar fi existat numai 
326 000 de tineri șo
meri — și această cifră 
reprezintă un număr 
dublu, in comparație 
cu aceeași perioadă a a- 
nului precedent. Iu 
august 1974, șomerii 
sub 25 de ani însumau 
„doar* 160 000.

E o mare dezamăgi
re pentru un tînăr 
aflat la vîrsța idealu
rilor, a angajării in 
viața socială să nu gă
sească mijloacele 
a-și cîștiga singur 
xistența muncind, 
mare parte dintre 
cești tineri șomeri 
au lucrat niciodată, ei 
nereușind, la termina
rea unei școli, să fie 
încă angajați. Iată de 
ce, alături de „dreptul 
la muncă*, pe platfor
ma revendicărilor ti
nerilor manifestanți 
francezi a fost înscri
să, cu litere egale, re-

clamarea „dreptului la 
profesie*. Statisticile 
în această privință 
vorbesc despre,.șansa* 
redusă Ia angajare a 
unui însemnat număr 
de tineri (250 000 — 
300 000) care termină 
școala fără să obțină 
vreo calificare solici
tată pe piața muncii. 
Cauzele? în mare mă
sură structura siste
mului de învățămînl,

numeroase instituții de 
învățămînt — școli 
primare, colegii sau 
licee — sînt în impo
sibilitatea de a asigu
ra. total sau parțial, 
cadrele necesare. Si
tuație paradoxală Ia 
prima vedere, în con
dițiile în care mii și 
mii de titulari, pose
sori ai unor diplome 
obținute după studii 

și costisitoare,

600 000 — 
puțin de 25

Imagine din timpul unei manifestații a ca
drelor didactice, desfășurată recent la Paris 
pentru garantarea ' xlocurilor de munco

de 
e-
O 
a- 
nii

în cadrul căruia, după 
cum semnala ziarul 
„L’Humanite* nu sînt 
organizate acțiuni ele 
preformare pentru o 
orientare profesională 
adecvată, nu se are în 
vedere o punere în 
contact cu viața pro
fesională cit mai de 
timpuriu. In plus, ju
mătate din tinerii care 
abandonează studiile 
la terminarea unui ci
clu inferior sînt cou- 
strînși la această re
nunțare din cauza u- 
nor dificultăți finan
ciare cărora părinții 
nu le mai pot face 
față.

Școala însăși întîm- 
pină o serie de difi
cultăți. La numai 15 
zile de la redeschide
rea noului an școlar,

sint fără slujbă ori 
trebuie să accepte ser
vicii sub calificarea 
lor, în condiții de re
tribuire inferioare pre
gătirii lor. Ca și func
ționarii, cadrele didac
tice suferă de pe ur
ma consecințelor in
flației. Ca și muncito
rii, ele sînt afectate 
de o dramatică criză a 
locului de muncă și de 
agravarea condițiilor 
in care trebuie să-și 
desfășoare activitatea. 
Efectele inflației a- 
supra învățământului 
sînt dintre cele mai 
evidente. într-un loc 
lipsesc creditele ne
cesare unei bune func
ționări, în altul nu au 
fost create posturi su
ficiente, altundeva e- 
fectivul claselor este

mult sporit, îngreunînd 
desfășurarea normală 
a procesului de învă
țămînt. Săptămînă 29 
septembrie — 4 octom
brie a fost o săptă
mînă a acțiunilor re
vendicative ale cadre
lor didactice. La ape
lul Sindicatului națio
nal al invățămîntuiui 
secundar (S.N.E.S.) 
numeroși profesori din 
licee și colegii au pro
testat împotriva con
dițiilor în care trebuie 
să muncească la în
ceputul acestui an șco
lar. Ei au cerut satis
facerea revendicărilor 
lor profesionale, ca și 
soluționarea situației 
miilor de profesori șo
meri. La 15 septem
brie peste 8 000 de 
profesori din învăță- 
mintul secundar erau 
fără post. De atunci, 
chiar dacă între timp 
au fost deblocate 2 000 
de posturi pentru titu
larizarea profesorilor 
auxiliari, un număr 
impresionant dintre a- 
ceștia se află în cou- 
tinuare fără slujbă. In 
numeroase școli din 
regiunea pariziană e- 
xistă o serie de pos
turi vacante. în special 
la disciplinele auxilia
re. La Vigneux, lo
calitate din apropie
rea orașului Montge- 
ron lipsesc profesori 
de atelier ; la peste 
două săptămini de la 
15 septembrie mașini
le rămîneau neutiliza
bile și 80 de copii erau 
privați* de activitatea 
practică. La alte școli 
lipsesc profesorii de 
desen, muzică, educa- l
ție fizică. Exemplele > 
pot continua. Imaginea I 
de ansamblu a acestei ț?
stări de lucruri este 
elocventă. Incapacita
tea de a asigura celor 
ieșiți pe porțile școli
lor o calificare recu
noscută ca atare, lipsa 
locurilor de muncă 
pentru tineri, ca și re
dusa retribuire a a- 
cestora, odată angajați 
— iată elemente îngri
jorătoare ale situației 
tineretului din lumea 
capitalului.

DOINA IOVANEL

• pe scurt • pe scurt • pe scurt • Sesiunea Consiliului
Ministerial al C.E.E.

Noi acte de violența 
in Irlanda de Nord

• ALTE DOUA persoane și-au 
pierdut viața luni, în Irlanda 
de Nord, ca urmare a actelor de 
violență săvîrșite de elemente 
extremiste din această provin
cie britanică. Explozia unei 
bombe a provocat moartea unul 
polițist, în localitatea Limavady, 
la nord de Belfast. în momen
tul in care acesta efectua o an
chetă intr-un local public. A 
fost, de asemenea, rănit un lu
crător din acest local.

Cea de-a doua persoană care 
a decedat luni fusese grav ră
nită de explozia unei bombe, 
vinerea trecută, în interiorul 
unei librării.

• LA PEKIN au început, 
marți, convorbirile dintre Den 
Siao-pin, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P, Chineze, 
și Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R. S. F. Iugoslavia, aflat în 
fruntea unei delegații guverna
mentale iugoslave într-o vizită 
oficială în R. P. Chineză — in
formează agenția China Nouă.

„Cei nouă" in dezacord
• LA ÎNCHEIEREA vizitei 

sale oficiale în Italia, premierul 
belgian, Leo Tindemans, a de
clarat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că sugestiile făcute de 
interlocutorii săi din țările Pie
ței comune sînt pînă acum foar
te contradictorii. După cum s-a 
mai anunțat, Leo Tindemans a 
primit, în decembrie 1974, sar
cina de a elabora, în urma unor 
consultări cu diverse oficialități 
din țările C.E.E., un raport asupra 
stadiului de aplicare a măsuri
lor în vederea realizării, pînă în 
1980, a uniunii politice, econo
mice și monetare a Pieței co
mune.

Premierul belgian a declarai, 
pe de altă parte, că fixarea in 
1980 a termenului pentru acest 
proiect este nerealistă și a pre
cizat că propunerile sale se vor 
referi doar la un viitor apro
piat sau Ia termene medii, dar 
este important de stabilit pro
iectul de acțiuni ale C.E.E. pen
tru următorii 10—15 ani.

Recesiune în Italia
• ÎN 1975, pentru prima dată 

în ultimii 25 de ani, venitul na
țional italian va înregistra un 
recul. Această scădere este esti
mată la 3—3,5 la sută, într-un 
raport al guvernului prezentat 
parlamentului. Potrivit raportu
lui, investițiile în economia Ita
liei. vor fi, ia rîndul lor, dimi
nuate cu 13 Ia sută, iar prețu
rile vor crește cu 18 la sută.

• ÎN URMA numărării celor 
270 000 de voturi exprimate 
prin corespondență, repartiția 
definitivă a mandatelor de de
putat în Consiliul Național al 
Austriei, ca rezultat al alegeri
lor parlamentare desfășurate 
duminică, este următoarea : 
Partidul Socialist, condus de 
cancelarul Bruno Kreisky, de
ține 93 de mandate, Partidul 
Populist Austriac — 80 de man
date, iar Partidul Liberal — 10.

• MARȚI, la Moscova a avut 
loc solemnitatea semnării nou
lui Tratat de prietenie, colabo
rare și ajutor mutual . dintre 
U.R.S.S. și R.D. Germană. Do
cumentul a fost semnat de Leo
nid Bre j nev și de Erich Ho
necker. Tratatul prevede întări
rea continuă a prieteniei dintre 
cele două state, precum și dez
voltarea Colaborării lor în di
ferite domenii, Părțile vor de
pune eforturi pentru îndeplini
rea neabătută a tratatelor în
cheiate în vederea întăririi se
curității europene.
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CANTEMIR: Patria (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30); Favo
rit (orele 9,15: 11,30; 13.45; 16;
18,15j . 20,30); Capitol (orele 9,30; 
11.45: 14; 16; 18,15; 20,30); Grădina 
Capitol (orele 18,45).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT: Excelsior (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15); Grădina Modern (orele 19)

FERMA LUI CAMERON : Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15);
Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), București (orele 
9 ; 11,15 ; 13,15 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.30), 
Grădina Luceafărul (orele. 19), 
Grădina București (orele 19,15).

PICIUL — TRÎNTORII: Flo-
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,15), Gri vița (orele . 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

MIREASA LUI ZANDY : Scala 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45), Festival (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

RĂTĂCIRE : Central (orele 9.30 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

BALTAGUL : Doina (orele 11,15 ;
13.30 ; 17,30 ; 19,45 ; — program
pentru copii (orele 9,45; 16).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Victoria (orele 9,30 ;
12.30 ; 16 ; 19,30), Melodia (orele 
9 ; 12,15 ; 16 ; 19,15).

COMEDIE FANTASTICA
puri Noi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 : 18 ; 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Lumina (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18 ; 20).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Bu- 
cegi (orele 16 ; 18), Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,15), Grădina Bucegi 
(orele 20).

CALVARUL UNEI FEMEI ! Fe
roviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30). Gloria (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16; 18,15 ; 20,30), To
mis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15), Grădina Tomis (orele 
19), Grădina Titan (orele 19,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Lira 
(orele 15,30 ; «18), Grădina Lira 
(orele 20).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Cotroceni (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20).

AȚI CHEMAT DOCTORUL T 
Unirea (orele 16 ; 18).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE: 
Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15), Arta (orele 15,30 ;
17.45 ; 20), Grădina Arta (orele 19).

EVADAREA : Ferentari (orele
15.30 : 18 : 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE î 
Drumul Sării (orele 16 : 18 ; 20), 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

15,45 ; 18 ; 20.15), Grădina Aurora 
(orele 19).

ELIXIRUL TINEREȚII : Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Miorița (orele 9; 11.15;
13.30 ; 15,45 ; 18 : 20,15).

LANȚURI : Popular (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

DOMNIȘOARA ROBINSON î 
Viitorul (orele 16 ; 18 ; 20).

PTEDONE - COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Munca (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

HYPERION : Pacea (orele 16 ; 
18 : 20).

TOAMNA BOBOCILOR : Crîft- 
gași (orele 17).

TIMPUL S-A OPRIT O CLIPĂ : 
Rahova (orele 10 ; 16 : 18 ; 20).

NEMURITORII : Moșilor (orele 
15,30; 18); Grădina "
(orele 19,30).

URME FIERBINȚI :
(orele 14,30).

ÎNFRÎNGEREA _ 
KINSON : Cosmos 
18,15 : 20,15).

ILUSTRATE CU ______ ______
ClMP : Vitan (orele 15,30 ;18).

OMUL DIN LONDRA : Progre
sul (orele 16 ; 18 ; 20).

WATERLOO : Flacăra (orele
15.30 ; 19)

EMIGRANTUL : Grădina Uni
rea (orele 19,45).

OMUL DIN LARAMIE : 
dina vitan (orele 19).

HOINARII ; Grădina Festival 
(orele 19).

Moșilor

Cosmos

L. WIL-LUI
(orele 16,15 ;

FLORI DE

Luni și marți s-a desfășurat 
la Luxemburg o sesiune a Con
siliului ministerial al Pieței co
mune, consacrată, în special, re
lațiilor „celor nouă* cu Portu
galia și Spania, precum și con
certării poziției pe care C.E.E. 
o va susține în cadrul reuniunii 
pregătitoare a Conferinței inter
naționale în problemele energiei, 
materiilor prime și dezvoltării, 
care se va ține săptămînă vii
toare la Paris.

Abordînd relațiile cu țările 
iberice, miniștrii de externe ai 
„celor nouă* au convenit să a- 
corde Portugaliei credite în va
loare de 180 milioane dolari, 
sumă rambursabilă în doi ani, 
cu o dobîndă preferențială de 
trei la sută. In ce privește Spa
nia. miniștrii au decis in unani
mitate să nu reia, deocamdată, 
tratativele cu această țară, în ve
derea încheierii unui acord co
mercial pe baza liberului schimb.

In altă ordine de idei, miniș
trii nu au reușit să se pună de 
acord asupra unei poziții concer
tate a Pieței comune în vederea 
reuniunii pregătitoare a Confe
rinței internaționale în proble 
mele energiei, materiilor prim ‘ 
și dezvoltării. Marea Britanic nu 
poate concepe să fie reprezen
tată de Piața comună la această 
conferință — a declarat minis
trul de externe englez, James 
Callaghan. După cum se știe, la 
prima reuniune pregătitoare, 
desfășurată în aprilie la Paris, 
cele nouă țări membre ale C.E.E. 
au fost reprezentate de o singură 
delegație de experți.

în sfîrșit, miniștrii de externe 
ai C.E.E., după ce au convenit 
să propună un ajutor financiar 
pentru Malta. în valoare de 26 
milioane unități de cont (o uni
tate de cont este egală cu 1,2 
dolari), au . hotarît să trimită 
spre examinare miniștrilor a- 
griculturii încheierea unui con
tract pe termen lung cu Egiptul, 
privind furnizarea de produse 
alimentare acestei țări.

PROGRAMUL 1

18,25 Tragerea pronoexpres. 18,35 
întîlnire cu Dan Serbac, prim-so- 
list al Operei Române din Cluj- 
Napoca. 18,50 Publicitate. 18,55 Tri
buna TV: Creativitate și inovație. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Revista economică TV. 20,30 
Avanpremieră TV. 20,35 Telecine- 
mateca. Ciclul „Un mare regizor: 
Stanley Kramer. Filmul artistic
Lanțul". 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

Curs de limbă 
a V-a (începă- 
celulei (Anato-

9,oo Teieșcoală. 
engleză — clasa 
tori); Fiziologia ______ _____ _
mie, anul ni); Proprietățile și în
cercările; mecanice ale metalelor 
(Tehnologia metalelor, anul I); 
Digestia (Telefilmotecă didactică). 
lî),00 Aveți o ’dee? Sînteți invita
ții noștri! 10,20 Meridiane litera
re. 11,10 Vetre folclorice: Runcu. 
11,25 Teleobiectiv. Toamna pe șan
tierele . de îfcvestiții. ,11,45. Telex. 
16,00 Teieșcoală. Ctitori de teme
lii: „Coloane ale României mo
derne". Film documentar de Vic
toria ionescu; Album școlar : 
„Vechi monumente ale indepen
denței". 16,30 Curs de limbă rusă. 
17,00 Telex. 17,05 Melodii, melodii. 
17,20 Penttu timpul 'dv. liber, vă 
recomandăm... 17,35 La volan — 
emisiune pentru 
auto. 17,45 Ateneu

20,00 Preferințele dv. muzicale 
sînt și preferințele noastre. 20,50 
Studio ’75. 21,05 Telex. 21,10 Tele- 
rama. Instantanee zoologice. 21,40 
Roman-foileton: „Familia Thi
bault** — episodul III.

conducătorii 
popular TV.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI — ora 19,30 ; 
(Sala Studio): ELISABETA I — 
ora 19,30; Teatrul Mic: MATCA — 
ora 19,30; Teatrul Giulești: ...ESCU 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy); UITE CĂ NU TAC — 
ora 19,30 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : PRINȚESA și 
ECOUL — ora 19 ; (Sala Acade
mia) : ZMEUL — ora 10 ; Circul 
București : CIRCUL MARE DIN 
VARȘOVIA — ora 19,30.
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